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Sakız adası Hükumetimizin kararı beyanname atıldı 
Alman ve ltalyanlar ta
rafından işgal ediıdi 

Radyo gazeteainden: 
Evvelki akşam Midilli adasının ti· 

trıalinde bir limana Alman askerleri· 
tt'n çıktığı bildirilmiştir. 

Dün akşam ıaat 18,10 da da iki 
halyan harp semi.siyle bir Alman 
&'<'misinin Sakız adasına gelerek hiç 
l>ir mukavemet görmeden bu adayı 
inal eıtikl<'ri hab..11\ alın.mııtır. 

111 11111111111111111111111 111111111ili1Uf11111il1111111 IJ 
Mısır hükumeti bir 

beyanname neşretti 

Hürriyet ordusu 
Alman tayyareleri fra
ka gardıma nıı gidigor? 

Radyo gazetesinden: • • 
İngilizler, Ir:ıkt.aki Raşid Ceylanı 

hükümctini Berlinin emriyle hareket, 
edr·n bir zümre t.eliikki etmekte<lir • 
ler, Yine ingilizlerc göre bu f."Uyri 
ınrşru hllkümet, Almanlardan yar • 
<hm istemistil". Almanların bu ~·nrdı
ını nasıl rn-p:ıc:ıklıırı malüm değildir. 
Diğer 'taraftan Rodo5t:ın Suriyeye 

doğru Alman t:ıyy:ırelcrinin uçtuk • 
(DEVA.MI 4 NCU SAHiFEDE' -

Ruzveltin imam 
Amerikan milleti evvel

ce de çarpışrrııştır 

Ml TSUOKlNllt AMERiKA 
SEYAHATi MESELESi 

Yaşington, 5 ( A.A.) - Ruzvelt, 
\'iJ.~onuıı doğduğu yerde bi, nu\.nk 
,öyll'miş ve ezcümle demiştir ki:. . 

- Am1>rik:ı m;Jl<'t!. dcmoknsınm 
mevcudiyeti için evvelce ele ç:ırpı't • 
ınıştır \'C gaim:ı yen iden ~:ırpışm:ıga 
hazırdır. . 

Dünyada hürriyete ve .demokrn:>ı· 
Ye im:ımmızı s:ıdıkane bır ~urctte 
bild~voruz. D.ımokr3Sinin burun. 
kU ihtllfıft.an muzaffer çık3c~ğma i
ınanım vardır. 

Ceymia Ruzvelt Kahir.od~ . 
Rangon, 5 ( A.A.) - Aın•rı!rn r•' . • 

•icumhuru Ru zveltin oğlu C<':>mıs 
lluzv~lt, y:ırın Kahire)'{' harüPt ~~t
lnek ilzı>re Çunkingdr-n tnyy:ırr ılc 
hıır:ıyıı gl'lmist.i.r. 

Mat.auokanın beyanatı: 

To.kyo, 5 (A.A.) - 111ııiciyl' n:ı • 
2ırı • fat.·mok:ı, gazl'tc·cilHle bir ırö • 
rU~me ) apnrak A nıerik:ın hnt!ı ha
t<'hti hakkında malumat alm~k üz<> 

Mısırla:r satın alınıyor 

Mısır getişen' mıntakalarda · beganname verilecek 
Radyo Gazeteıinin bildirdi ğlnf" gÖt-fl', bugün reJ.mİ gazett-d t" ınunr 

hakkında hükUnıe-tin bir knrara intişa r " trr4"~tir. Bu k:ır-arla llüklt...,!P t, 
tüccar Vı"." nıil stah .ıı!I .. ı;nde bulunan ihtiya~ta·n (azla n1uurlc1.ra " I koy .. 
maktadır . 

Hükumetin, huğday, arp:ı "" çavdndarda olduğu gibi mısıra el 
koymasında gay<', miihjm bir kitlenin gıda olarak kullandığı n11sırları, 
ihtiy .. cı kartıhya.cak sekild,. Ple almaktır. s .. mauıı, lzmit, Bandırma, 
Adapazarı, Düzce, Akçakoea, Çarşanmba ve Term vilayet ve kaza. 
ları dahilinde bulunan mÜ•lahsil ""' tacir v"' bilumum hakiki V<! hükmi 
şahıolardan .-llerind~ mısır hulunanlnr, bunları bir heyanname a ... hü
kümete biJdirecek!Prdir. $Plıir v .. kasabaJ .. rda b .. hınan müstahsil Ve 
l~ccar.için bir bPyaıınamı• te vdi müddeti 3, köylerde sekiz giindlir. Hil
ku.met, beyanname V<'recekl..-rin ,.ilerindeki mısıra <'I koyacaktır. Ta
cirler, e.asl'n bu m1"ırları, ticarı>t mak.adiyle toplamıılardı. Mil•tah • 
ıiller., geline .. hüktımPtimİz mısır yemiy,.n halkın tohumluk aıtiyactnı 
ellerinde bırakacak, mı.ır yiy .. n halk ı'çin dı> nüfus başma .kaç ya~ın. 
da olursa olsun- ayda 30 kilo bıral:acaklır. Bunun haricindeki ıruoır
lar, toprak mahsullf'rİ ofisi tarafından peıin para ;1,. satın alınıı.calc
hr. Tesbit ,.dilf!n fivat, Sam.•un V<' Çarşamba iq'n kilo başına 7 kuru~ 
1 O para, lzmjt, Akçak<><:a, Bandırma icin yedi kuruştur. Bu fiyatlar, 
temiz dök.ın,. maır iç;ndir. Diğer kalitle"'n fiyatları bu ,,...,. dahilinde 
lıeıap Pdilecektir, Maamnlih tacir VP müıtahsillerin bu fiyatlara itiraz 
hakları da kabul Pcflmiıtir. Yalnız ofis, bu fiyatlardan müstahsil ve 
tacire parasını derhal ödiyecek, neticed., de itiraz sonunda ten•ip <'di. 
lecek fiyat farkını V<'recektir. 

HükUınetimiz buğday, arpa ve çavdara ,.1 koyınaaı hakkındaki ka. 
rarlar, çok iyi neticPl<'r v"rm'ştir. Mü•tah&illerimizin bunlarda olduğu 
gibi hükumetimiz<- ht"r türlü kolaylığı göst<'recekJeri tabiidir. -

Antony Eden 
Yunan ordusuna lngilizle. 
rin minnetarlığını bildirdi 

Yunan başvekilinin 

cevabı 
liaııya, 5 (A.A.) - İngiliz harici

ye nazın Eden, Yıınaıı buşvekili Tsu
dero"n :ısnğıcl:ıki me:ınjı göndermiş
tir: 

<Avam Kamarası ve iııgiliz milleti 
adına Yunan başvekiline Yunan Ol'

dusunuıı gösterdiği parlak cesaret ve 
sebnt, metanet ve müttefik olarak 
dürü~tlük ve sad".lk:ıtine karRı derin 
minnettarlığımızı arzederim.~ 

Yun:ın ~aşYekili, cevabında ezelim 
le dem istir ki: 

«Hnr~retli mcsajl:ınndan <lol:ıyı 
ekıelsnsınıza tcııekkür ederim. A • 

n. Ruzvelt vam K:ımnr:ısma ·ve ingiliz milletine 
re Birlc~ik Amerika devletlerine se- Yunan ordusu h·'.!kkındaki iyi diişün
\'!ıh:,t <'hm.-i fikrin i k:ıti sureti,, red Cilleı:inin bütUn yunan. r;ıilleti:ıin ta 
;,ylemi;tir. kal\,~n.e ~ndar gı.deceğını temın et • 

nomei Ajansın~ gör~ J\Iatsuoka, menızı ~ıca ederım. _ .. 
ş:ırktaki .şc>rniti tetkik için Ruzvelt Ana \:ıtanı m!ldafaa N!e!ı ıngılız 
\'ey:ı Kortlel llullün TokyoyR gelmı'- l :e ımpnmto~luk. kuvv~tlerının y:ıptı
sinin dalı:ı müna,ip rlnr:ığını söyle . l(ı ~-nı·dımı hı~ bır vakıt un.utmıy:ıca-
mi~tir. • .. - -De•amı 3 neli aah,(fltd•-

Bir lngiliz gazetesine göre Rayihştağ toplanhsında 

Almanların Mı- Bitlerin söyledi. 
sıra hücumu ği nutuk 

Hem Şarktan, hem de 
garpten olabilir 

Türkiye lıakkındll 
dostane sözler 

TOrkigenin ıaziuetı nadir "ilk Muhteşem Misal" 
Londr:ı, ı; (A.A.) - Jlfancester Gu. .Berlin, G (A.A.) - O. N. n. aj:ım:ı 

ardian g:ızctesi eliyor ki: bildi~iyor : . _ .. .. 
Y ._._ . ferini bi- Ftıhrer R<'.j'l~tal(ııı bugunku topl:ın-

Alm:ınlar, unanh .... ıı se . tısında hiikumetiıı beyan:ıtını okumus-
tirdiler, ı:imdi yeni bir te.~ebbtlse gırlş. tur F'ı .. ıhı·or d~mı'<"ı'r k'ı · -

k .. k · · t'· · · b' kısmını · " ' .,, · ıne. uı.ere UHe !"rının ır . Al- 1crn:ıtııı h<"r~cy \'e sözkriıı de ~k 
ırerı Ç<>kerek tensık. cdece~er~ır. :ız bir >;«y olduji;u uir <lenedi', siz millt'-
m~n ~rruzunun Lıbyaya ıııhı~ar et- timin mi\nt&>h:ıp mümessillerinin önü
ınıyCQegı, Almanların '.\!ısıra hem ne z:ıru ri :ıh\':ıl haricinde gC'lmek niy!'-
ı<a rl~Uı.n hem de garp~cn hücumn geç- tinde değilim. . 
ıne'ln: . lıck~emek la~ı~dır .. ~iman Size ilk defa olnr:ık harbin başında B. Hitler 
~melle;ı, gecl'.<:nedP.n gorlıl~klır .. F~· 8ulh~ ka rşı lıı ı:,11iz - F!'1'nsıı suik:ı,di . . 

• 

ıraktaki Muharebeler 
Emir Abduliliahyakında 

lraka dönecek 
Lonı..lr:ı, G (.:\.1\ .) - Jr~:k ı-:mh ·i 

Al,düliliılı Fil',tiııdc i.ıir lı 'Yanıı:.ırı c 
llC'-~rNi'.~·r~:k llaşid A1iy ~ kar~ı i~y:.lıı C'•

mel.:ri i~in lmkJıl:ırı i:<y"ııa tC'Ş\'ik . .,. 
mı~ \e m<'~ı·u hükUn1{'ti }('n1den t~~ ı :-:. 

.. 
,_,,.._ ..... ..,. 

Raıid Ali Geylani -- 0Pvamı 2 nf':İ uhi(,.,1 ... Maverayı Erdün Emiri Abdullah 
, _ _.:;. __ _..:_ ___________ -- - --- - - -·-- ----

A~KfRİ VAZİYET 1
r;- lzmir Kadınları 

Bağdadı doğru 
1 

lngiliz kuvvetleri şimale ! 
doğru ilerliyorlar i 

Vazife qÖrmek Üzere derhal 
harekete geçeceklerdir 

Dün Halkevinde ihzari bir toplantı gapıldı 

., 

Rnclvo gazetesine göre, Liby:ıda 
Tobru~ üzerine mihver kuvvetleri 
tar:ıfından ynpılan hücumlar, tnm ,, ____________ "\ hıılükle ve güz~! bir t:ırzdn ifa ede • 
bir muvaffnkn.·etsizli"e uğramı~tır. • cckleri tabii idi. Nitekim dün öğle · 

I< Başvekilimizın cevabı den sonra •.ehrinıiz Halkevi s:ılonıın-Mihver hücumları, Tobruğun ao . 35 
h ·ı ela yapılan mUhim bir toplnııtıda 

kilometre ile1:<isindcn da ı e geç<>me- Y-ardım Sevenler Cl'miwt• kon- 'l'ürk kadınının bu hareketine «tika. 
miş ve t-ardedilnıiştir. Son beq ı:ıun gresi münn-seb!'tiyle çekilen fol- h · k 
zaıfında 50 Alınan tankı tahrij'l edil. met vermek ve cep e tayın etme· i-
miş ve hayli esir alınmı$tır. gmf:ı Başvekilimiz tarafından çin lüzumlu esaslar üzerinde ihzal'i 

Yirmi gündenberi mihver kuvvet- kongre rci,;i P arti :\Hifettişimiz müz:ıkerelerde bulunulmu~tur. 
!erinin Tobruğa ya1Jtıkl:ırı hücum -ı B. Galip Bahtiyar Gökere :ı•nğı- İçtim:ıda Parti müfellişiİniz İstıın-
l:ırda hiç bir mıwaffakıyetli netice d:ıki cevap lütfedilm iştir: bCul mebu•ul B. G:ılip Bnhhtiyar Gök~~ 
alınamamıs.tır. Ve bundan böyle de . H. P . vi ayet idare eytti rP.ısı 

- •Yardım Sevenler Cenıi,·eti Jz. k t 111" · B' ı t · v d burada yapac:ıklnrı muhaı>eb<'lnde l 0 ~,·ıı 11 unır ır•e , zmır ı :ır ım 
hiç bir netice alnmıynca·kları :ı!'llaşıl- mir meı·kezi azasının toplantısı Sevenler Cemiyeti idn1'e hi'J'-<'ti reisi 

kt d G · " J J T b • ı vesilesiyle izhar olun".ln duyyuln- Bn. Kevser Tuk!IBI \'e idnre h~yetini 
mn . a ır . ercı ıta yan ar, . O rugu teskiJ nden 1.·üksek ailelere mPn•UP 
17 glln mUd:ıfna etmişlerdi. 'F':ık:ıt in r:ı teşekkür eder, hayırlı çalışma- • 
gilizler, Tobruğu muh:ıS".lra <'Lti-kten l:ınnd a muvnffakıyetler dilcdm.. bn'.ranlar, sıhhat ve ictimsni mu~,1·enet sonra 15 gün hiicum hazırlığı y::ıp • miidürü Dr. Cevdet aracog u n 
mış ve bu müddet z:ırfınd:ı ciddi hiç, Dr. ReBfaikş,5•eakyildam Halhvi reisi Dr. Hüseyin Hulki Cu-
bir hücumda bulunm3mıqlardı. ln -,.._..,... _________ '"!"_'"!"_ ı~ bulunmuskırdır. 
giliz:er, müdafaa hatla•ını ınuhnsa- Cephe geri~iııde yurd işlerinde mü Askerlerimiz için sargı hazırl:ı • 
ranın 17 inri günü y:ırmağa tcseblılis him ve faydalı hizmetler görmek için m:ık, ha~t:ıbakıcı yetistirmek Ye reıı. 
ed 0 rek ciddi hlicum )'3mı~l:ıt· ve il.al. Tüıık kadınının harekete geçtikleri he geı·isinde lüzıımlu vazifeler <lPnıh 
I·:ııı lar 36 saat sonra mukav:mrtt•n su nndn !zmir kadınları ara md:ı d:ı tc etmek, ırörl\<melerh esasını te~kil 
~·az ıte<:e1·ek teslim olmu~lnrdı. crınlı bir hareket bn~ göste:ımis•iı'. etmi~tir. 

DuJrlin i.~· mih,-cr l.:UV\'O.lleri-ı!n r..e '\"urdun ınuh (l'Hf )"fn:lerindf"' f.e.:ı- ı~~rşenbp J(ÜllÜ yapılacak ikinci 
celi ~üııdiizhl zırhlı Ye piyade kuv • Jiycte ıre~ildiği .<ı rııda Jzmir kadın • mplaıılıd:ı bu hu.<uta karnrlar itti . 
\'etleriyle hücumlarına rağmen mü- lıırınm d:ı bo• durmıyac:ığı ve kendi. lwz eclilrrl'k <l~rhr: f~nliyl'le !"<'~ilo
dafaa h~tl:ırı yarılm:ımı~. bur:ııhki !erine düsen vazifeyi :ıznnıi bir te • cektir. 
İngiliz ku netleıô tehlikeli durııma I ""=:=:::;;-::;:::· :..~==::·:::.· =.:·::,;·:;:-=::.:::· :-=::.:.:-:::.:-:;;;...· ..=..:=:.:::·-:::....::-=-=-=-:.:·==-----
düşnı<'m i < ve mihver kuweılcrl mal- , 
zemc Vp iııs:ınc~ mühim z3ylatn uğ. 
ranııştır. 

IRAKTA: ı 
Muh:ırebler, ~imdilik h::v:ı lıiicum • 

Jarın:ı \'C bazı nı(l!;lldcnı 0 k r c nılinh:ı
sır bulııııır.aktadır. R abbaniye ta;•yn 
r e meydanı civarıııdaki Ir:ık topçu 
kııV\'~ll<'ri, ingiliz t.ayy arele~i t.:ımfın 
dan siddetle bom hnrdınwn ~dilmiş 
ve simdi eskisi gib; ~ddetli t.op aksi
ne dev:tm edemez olmu~tıı:.ı. 

Jfabhuniye g:ırnizoııu nH>ı·z:;ni mu 
hafaz:ı etıııl'>ktedir. 

2 mansta civannd:ı bir miktar si
lahsız in:rili~ adkeri bulun:ın Rofüa. 
yı Irak ku\'vetleri işgal etmişlerdir. 
Ba~radaki İngiliz kuvvetlerinin \'i!Zl· 

yetinde bir değişiklik yol..'tur. 
İngiliz kuvvetl<ll'iJıjn şimale ve 

Bağd-:ıda doğru ha:ııckete geçtikleri
ne dair bir haber varsa da henüz k:ı
li surette teeyytit etmemiştir. 

İngiliz kuvvetlerinin az olması se
bebiyle piyade kuvvetlerinin ciddi 
bir taarruz yapacakl:ırı sanılmamak. 
tadır. F'!lkat Basradaki ingiliz kuv • 
Vl'tlcri takvlve edilince belki ciddi 
bir haııekete gc~cbilirlcr. 

Libyada Alman tankları 
:_I_n_g_il_iz_h_a_v_a_k_u_vv_e..::.t_Ie_r_i_ Bingazi, Derne, Benina 

ve düşman kararg5.hı 
bombalandı 

Alman zırhlıları: 
l ngiliz bombıırdımıın t:ıyyareleri 

Fran~adn Brest Ussllndeki Alman 
Gnayzcnav \'e ŞarnhöNt zırhlılarına 
l 3 ''<'Y:l J 4 üncü tn'llrruzlannı yap
mışlardır. İngilizlerin bu iki Alm:ın 
harp gemisine mütemadiyen taarruz 
etmelerinin b!iyük ehemmiyeti vnr • 

rDEVAMI 4 NCU SAHiFEDE l 

.... ·~ • u 

teARtTl.E.R 

Bir sualin cevabı 

Libga mıntıkasında 
Geniş faaliyette bulun Tobruk önünde 
dular, düşman gemile- A imanlara fazla zagiat 

rini bombaladılar verdirildiği anlaşılıyor 
Kahire, 5 (A.A.) - Bonılınl'rlıı:ınn Kahire, 5 (A.A.) - Cll't:ı ':ırk in· 

t:ıyyar.:lcrimiz, ::! m:ıyJ'ıa Akd "nızd~ gi!iz tebliği: 
destroyerler him:ıycsind~ sC)Tcdcn bir İngiliz ha>~ kuYvetleri Almanlarm 
dilşmnn ticaret gemileri .kafile.ine hii- :\!ısır (lzcı·ine ynııtıkları yürüyuş l>a. 
cum etmiştir. 0 -:stroyerle re ve biri 12, reketi ile Tobr~k müıiııfan~ınctu ço: 
diı(eri 8, iiçüııcü.<H d~ ·l bin ton,ıık ti- mühim rol oynanı:ııl'a d~ı·am etm'~ • 
c.nret gemilerine i':ılx>tkr temin olun- lerdiı. 
mu~tıır. Cumartesi gece<, bombardıman 

kat ~rk dahılı~.de Al:nnn !!n~llcmnııı Polonya ile yapılm:ısı ıııulı:ıkkak miim- ınokras!I l' t.ır:ıfııı~~ıı al. nen ksnk 
un:ı h:ıtları henuz barız d?gı.ldır: kilıı olabil«ck her türlü anlasm:ı te- olııııctu. l~t<' hnrp boyle başladı. Aramızda bazıları, hiç durmadan, 

Türkiyenlıı boyun <'/i'nı<>eı !çın Al- ı;ebblis(inü ııklııı bıraktığı v:ıkit, hit:ııı . . 1939 da - Ne olacak acaba? Ne dersiniz, 

Cıımu • Cum:ıl'lc'i gecesi \'e cıınıar- t:ıvvareleri, Binı;razi civarında Beni
t?>-i günü biitiin gün, bomhardımaıı nı; ham meydanına hücunı etmişler. 
layy:ırelcrimiz, L:by:ı<la ge!ıi• fn~!iy<'l dir. Burada yangınlın· çıkanlnıı< n 

manlıı.rııı taarru.zda. ını bulunncnklnrı, clm'stinı. B:ı· k~ç hatta so~ı·a, .bu .kuıı<l:ık~ıl:ı· ne tahmin eder~'niz? 
~okrn TUı-klnm,ın yn~ın<lan. mı geçe- · I/.1RI' s,tsn HASL1Dl? rın. cnırıy.lc n· malı~<'c:lerın nıeııı:.nt- Di)erek sormaktadırlar. Bunlara 
rek Suriyey<> ı::ıd-:c ğı h;-nıtz. m:ılünı flir nnlıışmn \'e lıatta ·de,· anılı \'e lerınc· ~~l ıfnıc~rc.hlıı:re. ılk k~ınl~n. <lt·\'- verilecek cevap !ll olmalıdır: 
d~iiildiı'. Btır:ıdnki coğrnfı vıızı~1't ııc- ctosl:rn~ bir aııJ:ı.;m:ı tahakkuk ettirmek !et nı:,glup ve nı~~h·zım cdılmı.<tı. Bu - Sen rahatına, i9ine bak .. Sinir. 
dır? . . hu'ıı"ıınd:ıki J,iitün g'1~Tct"rim, bil- ~adlar nltı~ıda, ~ıgcr cln·!d ılın :ul:ın.ı- terini sağlam tut .. Devlete kar· 
. Almanlar, ~ı.m.dı Romanya ''.e .Bulg:ı.. hnss:ı lıı goiltere il-e g<'rek kin, gerek !arının zek., _w ,·ıcdı111lar.111:• ~e~rar m~- şı olan borçlarını sadakatle, dik

t.slan s:ıhill,-rıııı ,.~ Karnclenızı kont- m:ıdıli >n fantl~r viizünd?n her ne ba- me~al elmt·g'~ Alman nıılldııııız , .. ~ bır katle yerine getir hatta feda • 
rollPri :ı!lıııdu ıutu~·or!:ır . Bıırnlarrln h:ı "mi • • n ol"uİı harbi 'st•nı"k k"· çoh namuslu \'C nı:ı"uııı iııvan 1 aı· mil\':<· karlık yap Bil yük mese. 
1 • l'kt' 1 '8lllu o uı ' •. •. •• h . ct ' ı· . b "!'. 6 • ıafj~ dcnjz 1<UV\~t:ıt!\:r.ıı:t~ 111~ •1 · ır.f'.r. rnrını g;;,d~ın!yt!n ve her türlü .. \lm:ın c :.~·:~! _e_ r:'*.ı. · ıcr};'1 1 m·!~. t~l' gor< ın~.t- lelerin icaplarını, cumhuriyet hü. 
Avnı l:1m:ıncla TUrkı~'·ıı;ıı .Allup:ı hu- anlasma teklifini r~ılded«n küçük biı· t 2~ı 111 ":"cl u.ı~ Alm,'."Pıııı~ lı •g,J.~- kGrne~· dlitiinilyor. Sen, o, biz, top
cluı\unda hulunu.rnrl:ır. . . . ziimİ·~nin nrztı•u <lol:ıyı.fyle akim kal. r~ ~·e F r:ııı"nıl:ın !uç l~ır l'.<'Y ı•t "lll('dı- yekun hepimi:ı, Sefin, hükUınetin, 

!'\..'Jiiııik, Garbi Trakya: Lınını "' el:- ml'tır. B•heıneh:ıJ harbi çıkarmak gi- ~ıııı, harbe d<.'ı·:ınıın. bır ı,ıılgı~ılı.k_oldu· ordunun dtkkat v; itinası ile ıımsıkı 
*'.'r :ıclalar Alman i~g:::lıııcll'<ll~. Sela- hi bu mül<.'assıp \'e ceheırnl'mi projenin p;uııu Ye her>'P~-d'n zıy.ad~ Y~~; <ıla.hlar. sarıhnıfızdır. Milletin yapacağı şey, 
ı;ıkten 12 :ıdıı. lı;;,·a l«ıV\'('tlerıyJ<> y:ı- muharrik kuvvetleri o zamanlarda )fi!;. l:ı. ~::ıpıbc:ık ı·~ tntb:k .eclıl r edı!mez kendiılni idar" edenlerin aöyledikle. 
rım .-..~:ıtli~ .mesafdl<'dir., t<>r Çöıçillc cilrüm ortakları ~imdi in- bıı~·u~' mrntn~'.'l~rı t 3hrıp edecek 0!an rini dinlemek, yerine aetirmek, ıü-

lraktakı ısy:ın d:ı aynı znnınnd:ı ~a- giliz hükümetini te.•ki! eden :ıdamlar- lıarbın foc:ı)ıııı! tekrar 1ı:eya~ ~~tı;n.I kı'.ınla, dedikocludan uzak olarak ça
z·rlnnmışlır Hitlerin m:ı};,~<lı, Tur- dı. Bu emeller Okynnu. sun bu tarafın- 11')·1011089 dnkı ınürac~ntım gılıı ıkın-, lı,maktır, hem de eıkiıine uiıbetle 

-Dnaıııı 2 nri Sahifed dR Vf! ötP tıırnfındn •l\ıile hiiyflk d~· -Dıı!amı ~ n~I Sa~lf<ıd dftha çolı çalıtmalıtır. tt 

gö.<!('rmi~lcrılir. infiliikl:ır olmıı~lur. 
P..;ninn tayyar~ nıc~ ıl:ını•ıd:ı bulu- Deme h:ıv:ı m 0y:iaııı da. bomh<ı!an 

ıııııı n.-ker n~kliye t:,yy:ır·:·,;iııd.rn Yun- mı~ ve bııradn •fa ~i·lletli yangınlar 
k<>r> tipimb ikisi tahrip cdilnıis, lı'r ve infilıik!nr gör(;lpıii,tür. 
~o@ a, ha,;:ıra uğratılmı~lır. :.llarmı:ı mınt:ıka.;;ncb bir Ç'ıkl. ru 

Cıını~rt~si günü, lıu m<".n!an ciı!,Ji ela asker dolu moröı·ııi ı·J< ı t:!lat bom • 
sureti.(> lnhrip olıınmu~. Yunkı-r.~ ıııık- b:ılanmı~. bir kısmı t'.lhrip edilmi ve 
liye tayy:ır,,l~r:ııdi!n 1.ı:r kı•ıııı ıfa dnha diğer bir kı:<mı rla hus:ır: uğr:ıtılmış· 
ha~:ır:ı uğr:ıtılmı~tır. tır. Diisnı:ın iııs:\;'rıı da zayiu\ ,. ·r • 

Biııg:ıziyc y:ıpılnn Firldcıli hüc,ınıdıı miştir. 
askeri h"defler hasara uğr~tılınıs, hü- Diğer bomba; ılım,n tnyy-:ıreleri • 
yük yangınlar ~ıknrılnııR!ır. ıniz Tobruğun ce•ıı:bı ~:ıı·kls ndı• • iis. 

lf ABESIST ANDA.: -Devamı 2 nri Sahifcd .. -
l ngiliı: · ha\·a. kum:~tlerind.:ıı bir 

grup, Habcşistanda Ambal:ıği \'e Fin- bal:ınıı~l:ır Ye mitralyöz :ıt~~iııe tııl· 
go geç.:dinde harbeden İngiliz kara mu~Jar \'e motiirlü v~saite, Jevnzım ve 
kuvvetlerine yardım maksadirl' lt:ıl- iıı~e kollann:ı \'C dü~nrnıı kıı\'\ tlerine 
~·ıın mevzilerini "" tııhnşşiifüırini h:ım- nğır ı:ıyiııf wr<Hrmişlı>rrlif, 
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i. . ~~< '. '; ;;, ~F . - ... ,~. 
•' ~, • .ı .... .... l ~ .. 
. • . - \ ·~ t'~ ,. 
•.•. ~-''···· -~.: "\! .. _~·~'"·'· ~ 940 içinde kapatılan yerler için l raka döneceğini temin eylemiştir. 

Hitler, dün Rayi~· 27 Amerik \O rremisi 1 - Evvela Alman E.milr A.bdl üldilah kbut d~yannamesinde 
t.aıi; huzunındu uzun b ya, Balkanlar i iı~, ezcum e ~oy~ eme· e ır: 
blr nutuk söylemiş- Süveyşe geldi ıırazi ve hodbin si~a- Bır a•kerı Tıranlar gn~bu =-:a?ancı 
tir. Hitler, Balkan- , 1 menfaatler taki . m.t:mtek~tler. s:ıtıl~.'~ .. Raşıd .A~ının Ye 
l:n·daki harekata ni- etmemistir. Yani AE dıırer kı~"elerın curum şerıkı olmtıs 
çin başladığını, neti- s t ki 'B Ik ve fena nı.n~tlerle hııreket ederek gmç On nu U ar manya, a an mem. .1. 1 1 _ . . .1 ... cesini ve Almanya. leketl ·n· d hil. ve sevgı ı <ra ımız yegeııımın vası ıgı 

Vilayet emniyet müdürlüiiü tarafmd"n tesb't edildiğine göre 1940 
senesi zarfında KarJıyakada 5, Keç<'cilerde 2, lkiçeşmelik ınıntakasın
dada 6, Karantina mıntakasında 4, Bornovada 1, Alsancakta ve Ke
merde bi.rer randevu evi zabıtaca meydana ~ıkarılarak kapatılmıştır. 
Hepı.i virmi ,.,vdir. Karşıyakada bir ~azinonun da randevu işlerinde 
kulanıldığı görülmüs, onun da kapatılmasına karar verilmiştir. 

al 
erı m a ı k d 1 'f l be . , .. l 

nııı B ken siyasellnı meseleleri ile a!ilka- mu da 
1
e es rnzı eme en ~11. cet>ır e ·--------

bu nutkunda uzun- dar olmamı t . ııyır ı ar. Bunların fena tcaırı aıtıııds u•• •• • • 
Çarşıda uzadıya izah etmi~- Almanya, Balkanlar harp, hodbinlş~rsi ~~ ı'.:ıı Irnk t-0pra~ları, Y.alanla~ ve e:ı.ht~. zum, ıncır 

tir. J • • setiyle alakadar ~e- kaı lıkl:ırlu _zehırlenı:rıış ve sulhun ~ı-
Bu nutkun söylen- uan ne zsfzyor? ğildir. nı tlerı yerıııe. harbın ~ec:atı~rı k~ım t 1 

me:ı}ni icap tlircn s.el ·b, Balkan ha- 2 _ Fakat Almanya, Balkan dev- rılmustuı:- V~zıf~m '<:ırı.ht_ır. A~rnvatıı- sa iŞ arı 
rekatının ııet.icclenmış olm:mdır. Ha- fdleriyl, hakiki münasebetler kurma- nımııı kırlet.ılmış •ercfını .. temız~em\k -----
tırlar<ladı,; kı, . Anı~panııı .garbında ğa, miinase!Jetleriııi derinleştirmeği ve. '!1e~n! sı.ıretıe. te5(:kkul etnıış. ~ır lncı"r teklif.fer z" tel 1,1·k 
d~ h~re~a~ netıcek'nınce Hıtler, Ra- faytlalı tıulmu~tur. Bu yalnız Almanya hu~ıı~w.tı.n ıdare~ınd, o~u sulh ıçı~, ~ 

KUNDURA. MANiFATURA VE 
TUHAFiYE EŞYASI 

SAT IŞLARI vı~t:ıgı ıctımaa daHt _ederek ızahatta nokta! ıuız.:ırından t.leğil, Balkan mem- ref.ı~:' ı~.ıl etmeli üzere \alanıma do- ediliyor 
hulunmu~tu . :-!utkun ılk kısmını, har- leketıeı i noktasınclan da f:ıydalı idi. necegım .. • . . . .. bııı ba~l~ıı;:•·'.ı ~ebebleri hakkındaki :ı _ Almanya, Balkanlarda kendi- A"1<erle)' sukun. ·~ıı~d·.> mevk~lerıı:!· Son defa lngiliz Ticaret müt.lürlüğii. Kundura fiatleri ile lüks manifatu-
-~Jman goruşunun. tekrarından ibaret- •iyle muamele ortaklığında bulunacak '\• "."!ala'rınıza gıdıııı.z ve_ beııım su- ne satılmı~ olan 4000 ton üziimüıı trs- ra ve tuhafiye eşyası fiatleri üzerinde 
tıı-. 11alumclur kı, Almanlar harbin kuvvetli lıükum"tlerin kurulma ·ıt . . kun ıçınde mesru hukumet•mı kurm:ı- Jimatına derhal ba•lanacağıııı yaznıı,;- tedkikler yaptırılmakta olduğunu yaz. 
ba~lama.-ı sebehini lnıriltere ~·e Fran- tcmekkdir. • · " 11 ıs- mı bekleyiniz. Ya~asın Kral FayAal ! tık. Kuru m~yva ihracatçılar birliği mı~tık. Bu tedkikler hayli ilerlemi~tir. 
"~da. h~~·pten. fayda gören b~r zümre- Hitler, etraflı suretle Balkan ınese- .:~mıııan, r, ~k.A} - Öğre!~!lrli~iıı.e idare hey'eti tarafından 4000 ton üzü- Mevsim mü.~as~betiyle ~il~m:sa ipek!i 
nm ıstıfade"ıne :ılfetmektedır Fakat le•ini iz·ıh et.mis Alman•· . goıe cuııı:ırle"ı gunu sarkı Enıun /<,mı- miin tevzi esasları hazırlanmı< oldu- c•.nı satış fıyatlarında ıhtıkara katı-

. . . . . . ·' . ., .,anın Banayı . b·' 11 ht f d. I k" . 'b ' ~e 1 v ·ım .· d' ... ··1 k 
ll;tl<>r, lıu defa Amerika için ele imada m mlekcti, Balkanlarıq ise ziraat mem- rı ... _uu a :~r:ı ın ~~· r~ . ı•,ıı;n·ı ·"' • ğundan 1'icaret Veli.fılelince taS\'İP eıli- ' n. mey< an erı emesı uşu.nu me ·-

G MAYIS 1941 SALI 

Eskiler 
E"kiye rağbet olsa, Bit pazarına 

nur yağardı, şeklindeki atalar sözü ma· 
lumdur. Fakat rahmetli ccdad yerin
den kalkıp da dünyamıza bir bakış 
atarsa, Bit pazarlarının nurün alanuı• 
kesildiğini görürler .. 

Yenilerini bulamıyanlar, adeta ha· 
tırnlarına sarılmış gibi, hep eskiler in 
etrafında fırıl fırıl dönüyorlar. Vak
tiyle, eski elbise, ayakkabı, eşy<ı alan· 
ların •ayısı da mahduddu ve bunlar, 
kapılarda kadınlara kafa tuta tufa, tıin 
bir nazla bazı şeyler alırlardı. Şimdi 
ise, eski satın alıcılar, avazlarının çık· 
tıi(ı kadar bağırarak, sokaklarda ade· 
tıı köşe kapmaca, \·er tutmac:ı kogustı-
~·orlar.. · · · 

Ben de onlartn sesisini duydukça, 
eski ayakkabılarıma, eski elbise ve ça· 
maşırlıırıma karşı derin bir ruh \'e hıı· 
yat yakınlığı ile sokuluyor, onları ok· 
~ıyor, düzeltiyor, temizletiyor ve hic· 
bir zan1an görıne<likleri bir itil.uır ,·tl 

hürmetle yerlerine koyuyorum .. 
Bit pazarına ne hacet, evl~riıııiz~ 

ııuı· yağmaktadıı, Allah ek"ik etmesin· 
bulunm.us.tur. Bitler harp çıkarmak leketler; olduğunu bildirmis ve kar~ı- cl~'.lılah ~e,ı~ına_. verııen lı!r '.''):'lfe;~e tine.; ihracat için teslimata lıaşlan'1c.ık- ~dır. ~aptn:ılmak.ta olan tedk~kler ne
emellerının Okyanusun bu yanında ,-e tıktı istifadolerin müsaid stİrette inki- it •. k v:tzıyetı .. muzak~re edıln1'•tır. Zı- tır. Satı~ füıtleri, memnuniyete değer tıcelenıııce fıat murakabe komısyonun. 
öte yanında büylik d~mokrasiler !ar.a- •afı lazım geldiğini söylemiştir. Al- yatete. ve muz~~ . ..r:ı~ı".! l'.n~ııı. tıalıik vaziyettedir. :\Yrıca incir satısı icin ea oı-ijinal faturaları üzerinden her 
fından tefrık olundugunu soylenııştır. ınanlaııı gore, Almanva; bu memleket- ıı.ızııı •. rında!ı lı.ııı. "arkı,Eıdu,n '~ Iıak teklifler üzerıııclen miiz:ıkereıere de- nevi maniföturn eşyasiyle kunduralar 

Bu ima ile Amerika da harp mes'ul- terle Amerika gibi dÖviz vermekle de- seyht:;r• de _.,,i,,rak etm.slcı·~·r. vam olunmaktadır. için toptan ve perakende satış fiatlcrl y d 
lHi arasında addolunuyor. i{il, c~y:ı ve mııkinc vermek mukabilin Ragd <1 ••• " (A.A.) -. Bag-dad rad- tesbit ve .ilan olunacaktır. Bu suretle apur a 

Hitler, nutkundıı Alman a,;ker: ta- de ticaret yapm:ık istemektedir • yo.~u, lıı~ılız. tayy:ırelerı tarafından MUALLiMLER TATiLDE ticarethanelerin kar nisbetleri el<' te<- Vapurda yanıba~ımda bir lıob st)·I 
ı-a!ından kazanılan zaf :rlerden bah>'<!t_ Hillcre göre İngiltere, Balkanlarda Bawlacl uzerıne at.ılı:n lı9·a_ı~~amel~r- lıit edil!'eektir. oturuyor. Saçlarını tarayıp şöyle ~af! 
~ 1~ ~·e 1940 senesinde yaptığı sulh tek- çıkacak harpte Türkiye ve y,ıgm•lav- rl•• mu~avemete rlernn; ed·ldıgt l~kdı~- SERBEST KALACAKLAR ooo tarafa lıir deve hörgücü çıkarlmı>': lıfının reddolunduğunu ve sözil Bal- mm J,:'iİ\'~nınekle idi. el? J.l~grl~~lıı_ı bombareıımr:n ~dıle,,rgı Hı'le ve zorla gözlerini süzerek ileride oturan çocuk.. 
kanlara intikal ettirerek Almanyanın, (ANADOLU _ Nutkun Yugo<lııv- bılclırılclııı:ın! ha~ı; .verme.ktedır. 'ıfuallimlerin tatil mevsiminde m~k lıı gene bir kadına bakırnr Kadının 
harbi bu mıntakaya getirmek i<teme- ı·a \e Tiirki\•ew ait kı<ımları . . Irak hu.l·~ınwtı. "~:ne lm· bıır,bardı- teplerinin bulundu~u muhitten bir yere s· ıısabilestii(ini görüyorun{. Fakat boh eliğini söylernistir. Fakat Hillere göre kısmı ıııuh't;>ı~muzdadır] ' ")nen mmı t::kdırındr .lngıbzler~ ai

1
r. evl.~ri.ıı gidcmiy<'Cekleri hakkında evvelce ve- ır kızı nasıl kaçırmışlar styl, bilmem kaç yüz derece harareti<' 

harbin Balkıııılnnı y:.yılnıasına scbcb, Buncl:ın <oııra l!itler, Balkan harbi lıom.lıın·cl!m'.ın ~dı!ecegını Ingı.ı1. hukll· rilmiş ola? e~nir, ~Iaarif ye~a!~ti!'cl. n Cumaova'ı rn·hİ\·esinin Karakuvtı pişmi~ .. viizünün cildi köselelesnıis olı'-l~gilterenin entrikalarıdıı-. lnıdltere- ~:ıfhalannı anlatnıı,, zaferleri anlat- meı;n.'.' hıltlı:·ım~l·r. gelen ;·enı lıll' .. emırle degıştırılmı~tır. köyünde Ahmer! kı;.ı Hanayı hile k~ıl- cuk ki. alclu·ı~ etmiyor .. Riizg,lr; onıııı 
ııın evvela Avnıpaııın garbına \'e son mastır. llitlere göre Balkan hal'b'ndo J.avdad, ;1 (A.A.) - G.arı~ mınt:ık<!- ~eni emre _ı:ore mual~i~ler, g-ic\ecck- laııarali ve zorla kaçırmuğa tesebbüs tarnfıııclan esti. Ağır bir a;·ıık koktn'ıı 
zamanda da Balkanla

1
ra harbi yaydı- Alman nıyiatı pek ıız olmu~tuı· \'eı ge: <ı .ık"tımandanbı: eı;tM1·ne ~~ılmhış elan l~ıı: lerı .ver~e;dekeıka'.lro,ferıı~~ men~uıı bu: etmekle maznun Bektaş Doğan,' l\foh- ile bunııı cl~liklerinıe iri iki mıınt:' r ;-ı.nı ~öyliyen f~itler'. talr!l.nı_n. Yuna- ı:e Hitkre göre g-elec?k sene d~ büylo mı· :ır ec.ne ı ~''.' e'!rın:. arp .es~ı:ı Jundu.kl.ıu m .t?p •.daresıne.lın~kmnk mecl Kcikay ve kardeşi Velinin Ağırce- ııarçası ,;okulur gibi oldu .. Bob •ty!iıı.' 

n;,;tanc.l:ın temın:•t ı;tedıgını, f::_k•". nz. zayial!a zııforler kazanılacaktır. m~ıı!1'~lp,ın<' tııhı tutulac.ııı:ını h!lrlıı- sure.tı)'le "l<'rhklerı yere g-ıcleh,!Pce·k· znd:ı muhakemelerine başlanmıştır. uyakhm bir deri imalathanesinin nı~ 
) unanı.,taııın bu tRmıırntı \'ermedııı;ını Hıtler, bu ~ekilde bahsettiğine !!Öre nı.-tır. lerdıı-. Havva, vak':ıyı şöyle anlatmıştır: hııd çukurlarından .'·eni çıkmısa benıı 
,.e Lu >uretle Balk:ınlarclnki sulhıın so_ harp uz.ın sürecektir. 000 - Bir buçuk ay evvel ak•am üzeri ,·onlu. Bir aralık, elini pantalonunıııı 
ıı:ı !'rdiı'ini anlntnııştıı-. Hitler, İtalya urzı-ELTl.V ,\"UTKU: Lonclra.:) (A.A.) - Hav.ı nezı.ı·,·ti ZAVALLI KADIN CAYA l'zundere köyünden evimize mi,afir- arka cdıine •oktıı ve lldeta gizliyerd< 
ile Yım~ııist:<n hal'lıinin u_zaması se- Hitl rin nutkunu "öylediiii sırada tı·bliyi: ler gelmisti. Biraz oturduk, sonra mi- )·ırtılmı< bir halk ~igara'1 paketi çı· 
l>t>lı!er n~ıı harnl..rm fenalıg-ı'. kar, fır- Ruz~·elt tle bir nutuk söylemi«;r. Ruz- Dün lııgiliz tan:ıreleri Ravdııd üze. DÜŞEREK BOGULDU salirl 'r, ninem lıa)·an Bağdadın eviıı~ kardı. :igarayı dudağının sol kenarı· 
1ıua, ·'?!"nııırlar ,., ııı~ıı;·et 1_ unaıı :" ~~lt~n rutkıı. Hiıl,.,·:nki gilıi uzun d _ rine Arapça yazılmış 24 bin beranna- Ödenıis ve Adagide arasında kiirük gitmek btcdiler, götürdüm. Eve ılöner. na ilislrdi.. Sigara bundan •onra dıt· k.erl~rnı:n, krhı-,.nıanlıgı.ol.rluguııu 'O)°· •nldır. f:ıkat Rıı·'.\.l·lt, ı'lk d•f,·ı Anı~ı··- me almı,lardır. Tayyarelerimi, Dağ- ' · ı . ., ı· ı·'l" ,.. - ı ı ·· · d ılıığın • ıg kö~esine dog·nı bir se.rahn

1 
" - - ~fenıl re>' ıı<>hrinde feci bir kaza 01. "~ıı ı '·" ... gmur yage ı, yo uzerın c lı)·e'.·ek 1 un:ın :. •kerlerı.nııı nıuka:e· '<~nı~ı lıarlıe nıücl:ıhalesiııdeıı bahset- dadın ~arkında mühim Irak askeri mü- mırntıır. Ödemişin Güre köy tinden Hü- b~Junan Fatma ablamın evine g;rclim. ı'aptı. tekrar ortaya geldi, oradan so!:ı 

ıııetı h~ıkJ.:1111!;1 'u 'ozlcr: M;ırfetı:rıl!;lıı:: 'tlt~tır. Umumi harpte Amerika Cıım- cRses<'lL•rinin bııluncluğu mevkii sili· serin kızı _10 yaşında Hatice, bindiği !;ıraz snnrn akraba!Jıızrlan Bekta,; llıı- gerti v:• lıoh styl bıınıı yaparken. k:ı;· 
- !,u ka .. hrı:nıaıı m .. ııka\·e .. met.ı, lan- hurrei' Vil.-onun evinin halka aeılıPı detle bombardıman ettikten hııı-a Ü"· Ö 11 l:ın kalkık, gözleri uzaklarda hir :ıh-h 1 1 k h d t . ' ., •erine clönınu":<leı·dı'r. eşekle clemi~ten Adagide nahiyesine gan ge c !· . .. . .. 1 1 r·ı f 1 1 1 .. .. t . 1 ı ~ ccwı:u sn)· ~nw. ıçın mıısa e e e - nıtiıuıs hetiylc •ö.vlerliği bu ııutııkta . giderken :'.Ieııdeı-es nehri üzerindeki . -. )fısatırler senı çagırı;·o.ı.· lar .. Dr .. - ı a ı '""' c a gın ıgı gos <>rıyort tı, "'". ııwı,'.li'.n~n. . _ _ . . lluzvPIL. Vilsonun da demokrasi iein Bürnlar, diğer binalar ve yenlP bu- ı ı D kt k el rn sigarayı parmaklarının clilıine alır :S 1 Af k 1 k it 1 1 b h J ' lunun tayyarı>ler üzerine tonlarca lıam- köprünün bozuk olmasından 100 m~t- e ~: ınııııe ım. ı~an 5ı. ım, o~eyı o- vibi oldu ,-e hir amlık. 'i". ar•, ııııı h;-
ım.a ! rı ·:ıc a · ı :ı yaı.ı mag u ı- ar ıe ırirdiğini hatırlatma<, :ıyni ruh- lıa atılmıslıı· re ilNiden <tıdan geçmcğe çalt'trken n:ıııc<' ar~uclıtslaı:ı uzerıme :ıtıldılu.r, -• " ,-rtLrınııı tanklar:ı kaı:~! mudafaa ,·a- la Amoriknnın harbe girece{\'ine ve za- "'l' .t l 1 · ı . Rular tarafınd•tıı csei[iyle birlikle •ü- ııırzııııa hır meııdıl tık-ııclılar, zorla su- :·ikmis kiiliin(i parmak ılartl<'leri)''t' 

-.t:ılarıııın ,." zırhlı sılahlıırın teknık feri clc>ıııokra"inin kazanacağına imanı lı , 1-•1 •~ ı'·mkma 1 
< eııo .arıntoa 51·enlıı~ eııh ı1sa1 - ;.ül~nor~k· göll;rüh,:;iis \'e feci Rekiİd• riikliyc>rek Velinin evine götürdüler. <ilkti.. b:ıkımınd:ın a<u{!ılığından ileri geldi- 0lduiıunu . öyl mi~tir. c eı '" ı o mu' 'e p u ır ·ı c;, · rn ı · · tt ı ·· 1 • · ı Ne el' erlalı.ı·cI{, bizim bob styl '· <•.'ııı· ,,,-·,)·li.ı·,,n !Iı'tler, Alm.·11ı)•a1ıın, !tal- .' .'fER/'-".' D.' H.-11,'P E,"DÜST','/Sf.· bıılıınaıı naklive ,-cı,ıt·ıları h·ı ·aı" · ,ı~ lıni;ıılmu•tıır. .' mur arın ıçıne " ı ar, goz erımı c e '1' ı b' h kk 1 -,.., ., -

1 
--ı.t , .... '1. '1. ,, ıı • ·. • · ~ .. ·.G ~ .•.• ';..,. ·~ ,..- hır n1en<lillc bağladılar_ Bnyıld 1 ğln11 anı 0 sırata n· a · ·a çır:ıgı 1111 

.vaya yardın: mak><adi.ı:te. hnı·be nıüdu- ~ir~c<ik Amerika harp endüstrisinin ı ~tılmı,tıı. ~om~a ' .... kuı~un p.u·çala~ ~-- -- hatırlıyorum Ayıldığım ,·akit beı i ka_ nıklıı tı: 
hale etzı;emı,. :II;ı"olınııı ele y~r~1!'1 \'erımı, Amerika h:ırbiye nazırının bt•- nyle_ en '~·~aıçı bı~· du~nıan foyy:ıı·c,;ı KJZ KAÇIRANLAR palan dı~arı atmak üzer olduklarını Ul'n -decli- ;-arım !ira)t gdirnı"" 
.•tememıs . oltluıı;unu, . >Iu"olın;n;n ;anııtıııa göre yakında üç misline çı- t~hı;ııı edılmı~. hır çokları da hasarıı gördüm w derhal yakında bulunan •lin ? .. l

1

c :11·dır ntlatl\·orsun ·,ı mevs,_n.ı .ıı'lınc~ Yuııanı.-taııı magl_up kacaktıı.-. Şimdi Amerı'ka·, Alman"ıt uırr.ıtılmı•tır. ~Ienemenin Güzelhisar köyü halkın- ş··k ·· ·· · k r1· · tt 1 Boh ,;tyl •a~ırır g.ibi oldıı. Rakkfll 

1 
, · 11" 1 .. • t · · d .... ··ı 

1
.. d 'I h 1 -ı 1 h 1 F' . ıı ·ı·unun enn~ '<'11 ımı a ım, ı ava- • 

c< ,,c-::rı!ll t.t·~~·nriamı~ durmui oldugu- derect·~ınd(._ı tuyyııre inşa etm~kt~dir. .. d t uşdın:.ın a.yyare:-;ının Lt/':'Ul'U l u- an ... ,, e me< og u l <' nıec Jmın \'e cıytm. eırağının kulaVınn doğru l>ir ::.r\'lcr 
n~ı bılclı~·mı<.ır. Harbın uzamasının fıı- Yaz orl :larında tnn·:ıre iıı<;aatında Al- g-ü z:ınııe ilmektedir Bir tan-aremiz nrkada~ı Abdurrahman, 21 yaşında Rckt.a" Doi(an, \'ak 'anın bir tesadüf_ söylemt-k istedi. fakat zeki. p:ı-
g-ılt<>rwın Balkanlarda harekete geç- manrn_n !!<'"ecektir. üssüne dönmemi';tir. · · Feride ve arkada~ı Cemileyi kaçırmı•- b ı ı - h tm·atsız. hap yutmıyan rıruk m·ur· 

. ., ' in"_ iliz hav. kuv\·ell.•ı·ı· tlaha •. onr,·ı ı.·ırdıı·. ten i aret o e uguııu , zor ve ileye mü- 1 
m•'<i ıçin fıı·"at vcrcceı!ini nazarı .dik- S(.'l'hYSE GELf:Y ı'Al'l!RDAR: " • t'acaat etmediğini •öylcmişse c]o Veli. arını w be<; parmağını arımık oıııııı 
katP ala~·ak Al~!anr_:ı.~ın.- har?<> mutl.n- . 27 J,ii;·ük Amerikan nakliye g-emi- :\Iua<kar El Raşidi ve Bağdırd ha''" Suçlular, jandarma tar<ıfından r:ı· tevi!P.n itirafta bulunmuş ve Bektaşın dizünr doğru götürdli: 
haleye !uzum ırorcluyunıı soylıyen Hıt- sıııdc•ıı mür,•kkep ilk büyük kafile, Sii- meydanlarını mitralyöz ate ine tut- kalanmış. Adliye.ve verilmi~lerdir. kt'ntlisine kızın rızasiı-le gelcl ii(ini, son. - N.ıh .dedi. babana yuttur onJ:ıı1. 
l~r, hu~d~n. sonra A!m'.ınyanın Balkan vr,-~ k~nalınn ı;t•lmiH ve A merikadaıı nıu~larılır. Bir t:ın·ure yakılmı<; ve her . , .. . ra da kaçmak iHtediğini söy lediğini ve Demin hindi gibi kabarnıı hob styl'' 
sıyıısetın! ızah. etm:stır._. ı\Jnınnpnııı fııg.Jtrrcye yardım olarak ırönderilt'll tay;·an• meydanında en a.<ağı :1 er üı>-- ).lezarlıkb'1ş~nda. Abdulkadır pas~ kızı "'rh~st bıraktırdığını anlatmıştır. h:ıktım: 
Balkan sırneetı, ııııtka g-ore ıır ıııadcle- harp nıal 7.,•ıııe•ini hos:ı l tnıal'·ı ba•la- yrm2ye isabetler vaki olmuştur. hıını?da İbrahıı~ oııl.u ~-~ yaşında Alı Bazı şahidi.er gelmemişlerdi. Onln- N°<' 'kadar kü~ülmü•. ne kndar hir· 
ıle izah edilebilir: mıştır. · ·' ' '' Kahire,~ (A .A.) - lngiliı umumi de bır aydanberı "':vışt.ıgı 11ehmed kı- rnı cellıi için muhak~ıııe. haska hir ıı:ü- 1esmi;'1i?. Artık o ı;ı>n~ kachnıı ela lııık· 

HııZ\·eıt, hir k:ırarla KızılMnizi Ame- k:ınırgiihının tebliği: zı 17 yaşında Emıneyı ka~ırclıgından ne hırakılmıştır. · mnz olııııt<;tu.. (' J M n f !{ 

T obruk önünde 
rik:ın Jı'\'mil<?riııe :ıcm ı ~ t.ı. Hu karardan Irakla Halıbaniye civarındaki Irak yakalanmıştır. ---x:--- -----------------
·.onrn il~ defa P.1<fik " Kızıldeniz yn. topçu<u pazar günü tayyarelerimiz ta- ___ ,,____ KARŞIYAKA KO" Y E iN E lıyle tııı:ıltereye r.arclım gelmistiı·. Run- rafından bombardıman eclilerek nisbe- ZAB/1 ADA l R D ihtikar 
dan sonra diğer kafilelerin el<- hunu b- lıcten d:ıhHa gayri faal bir hale konul- = ·e·r;:;.•• KAHVE nıanın nskni karargüh•ııa hücum et- kip eckceifi tabiidir. mustur. abbaniyedeki garnizrınumuz ..- iki kişi tevkif edildi . 

1 
d k k halelden masun bir haldedir. Ve Irıı- Silah taııyanlar : Öı·nekko··~. (IItı•.'tısı·)- Kar0 

•• ı)··.ık·.ı 
1111' n ve ört büyü va•ıgın cı ar - , " 

0 

j ı 
1 d D G ı B. 'h . b 

1 
kın tahrik edilmeden rnki taarruzu .l\1ezarhl<tıaşında Ahmet oğlu Meh- nahi_,·exine merbut kö«lere taksim edil- ,tanbu , 5 (HusuHi muhabirimizdetı 

Battarafı 1 nei Sahifede -

mış ar ı r . üşmaııın ,irit a< a"l!:tı ır ı h~·a rın ;;Jü•ii u undıı . k V 1 il t f · 1 ' telefonla) - ).'h"rozı·n adınclakı' 1· ıa·cın ·aptığı hava ~kınında 5 dü~man ta;·-, Kemalpasa kaza ının l"lucak kiôy(i zerıne J)<) ·az zaviat vermistir. met ve eli og u ' usa anın uzer e- mek üzere gönderilen kahvelerin tak- "' Ç• 
yaresi clüşiirülmii•tiir. Run!P.rdn:ı · halkınılgıı Ghit!; Ahmet oğlu ;;

6 
.\'<ı· frak h:wa km'.rntlerine ~~ıısup tay_ rın de bir er bıçak bulunmuş, zabıta- •imatı; Örnekköyünde bizzat Nahiye tane•ini 15 kuruşa satan iş ecza deı>O" !ıaşka diğer bazı tan·arelel' el" ha _ 1 •ınıla f'emal, kiiy ci•:arıııdaki )·.-ılcu ,·aı;t~rin çok büyük bil' kısmı gerek ~ a müsade1'e edılmi.ştir. Basmah-:ı n e- müdürünün nezareti altında yapılmı~- su sahibi ile kumaş satı~la.rında ihti· saııa uğratılmıştır. rııeznl'lıı!ında ö'.ii bulunmuştur. ı::u ü. ln,k"ılız,~ahaların:ı tecavüz ederken ge- Je ::ilibl e~J·man oğlu Vehbide de bir us- tıı-. Her köyün ev miktarına göre tak- ~~çr~'n·ad~.ıanıı~ z,·uıbmı~aşcntacAiıd·il ~ıeesvıe·m,veihrtı.ıl·krn~~ 

('enubi Afrikada italvan kıırarga- !Iir.ı hı1rli•e<i miinas. eb"tı'\·le k~za re ·•c .. ayyl\relerimiz tarafından Irak t ura u unmuştu r. simat yapılmış ve kahveler köy iclare " • - ,. u h·n .. ı u··,ıeı·ı· 1 t ı Sarhoıl k \e tevk'( eclı·ımis.lerdı' r. • · h ı mitralyöz ateşine tutulmu•, depo- ıniôddeinmumiliği tarafından tar ki- · • · ne .rnpı an aarnız ar esna- u : hey'etlerine teslim edilmiştir . 
• ara ve boğazlara ve nakliye kolla • kat .'·apılmaktndıı·. sında ~imdiden tahrip edilmis hulun- ::ie lvilımescitta Alı oğlu İhgan, >ar. BELEDiYE TEFTiŞLERİ 

D 
. 1 d k 1 100 ı s· 1 c. ıvarda bulunan 3İl:'.Lhsız hir tngilir. çisı H. Isma il e tecavüz e<~erek elinden B cca: ~ lrS a Bel diye reisi Dr. Behçet Uz, dii

11 rına hücumlar yapılmıştır. 
00 

ıı;ukluelır. Irak ku,·vetleri 2 mayısta hoş olarak n ar a atmış ve gece bek- , 

1 e'sıe yo un aya a ;ınan e en ır ng"ılı"z g." zetesı"ne go'"re 1 b 1 d' . ı t t.ft' et • 
1 

ki • 
1 

" ıns~a. müfrez?sin~ hücum ettikten ısırmıştır . e e ıye ınşaa mı ve çarşıyı e ı~ ı :<Z a na iye \'a'1tası ha<ara ngı-:•tı - R lh H ık mı'ştı'ı·. Ög"leden soııra toplanan Bele· 
o<oııra u a)'I işgal dmislerdir. ıraız ı : ---------------ı mıştır. 1 'BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) B d k · K · ı d cı· .. . d b il k ı" ık ,_ .1sra a ·i isgal noktalanmızcla de- eçecı er e Gönül hamamında V O ıye encumenın e azı yo arın aı ~ 

. i ta)·yaremiz üs-:i.ith' dönmemi•- ><iyeyi ~..,nlıer i~ine ••'maktır. Faka! fis:kli.k yoktur. A<k?rlerimiz, •chri iş- Yusef oğlu Muiz, birl ikte yıkandığı z Mı lizasyon inşaatına karar verilmişt i r. 
tır. Tiirki)· mukannı>t gösteri r-. Annclo- "allerı altıncl't tutnıa''tadıı·laı·. nrkadaşı l sak og·ıu on sekı' z va 0 

•• ınd." K. S. K. S. Kahire, 5 ( A.A ) - İn~'1liz ıımu- ~ · n , ·' ·• l 79 Riza ihracat 15 19 50 
mi karargahının tel.ıliği: iumın relin dağları mühim manilH Yaşuanın 250 kuruşunu çal d ığından 90 jiro ve şü. 21 50 21 ı;o 

27 
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ı ·b d ~ - k t,,,•kil ecl<>bilir. Rıı itiba r la Almanların Kah're. 5 (A.A.) - İngiliz ·hava t utulmuştur. 6.J. A. R. u·\. 16 ~2 .ı ya a: " - ;' m~yıs geceleri ·ı. • ı · k -talnrımız dü~mana ağır zayiat ver- 1\irki.renin yanından ırecme•i mevzuu .~~ıvvet erı arargahıııın htNısi tebli- Sarkıntılık: 63 P. l\Iihalef 
dirmis. Dilşmaıı tarafından .npılan hahMir. ırı: Anafartalar ca ddesinde lllehmct 12 S. Süle)'. 18 BUGONKO PROGRAM 

17 
17 

hazırlıklnrı imha etmişlerdir. Diisma- . Bombardıman tanarelerimizin Mu- oğlu llfostufa, Rafael kızı 24 yaşında 8 Program, 8,03 Ajan~ haberleri. 
""ı in-an ve zn·h:ı otomobil zın·iatı Atımıılan Rodn•. ~·akı.n, fakat Kıbrıs askar Raşit .!rak tayyare meydanına Rebekayı öper ek sarkıntılıkta bul un- 408 8,18 hafif parçalar, 8,45 ev kadın'• 
verdirilm istir. · ada" uzaktır. tngılız fdosu, bunama- vaptıkları dıger ~icldetli hücumda 22 duğundan z abıtaca tutulmuştur. 255310 ı 2 12,30 Program, 12,33 Türkçe plıik· 

lfabeşi•tanda: Debuk bö l ge;iııcle ni olabilir. Suriyenin, Almanlar tara- Irak tayyaresinin muharebe harici bı- Ana ocağına taarruz: tar, 12.50 Ajans h aberleri , ı :~.On 
Hind kuvı:etleri Amncanı ve Olethiri fından bir üs olarak kullanılması dıı rak ıldığı .öJ!ı:eııilmi~ti r. Bir demiryolu Karşıyakada mimar Kasım soka • 21\571 R t ı2 Türkçe p laklar progı•amının dev.ını ı . 
zaptetmişlerdir. Düşmanın üstün biı• ha.<mane hir hareket olur. 1tahri~ e1d.ılmı.~, ,lıliir zırhlı fren bu >ebeb- gıtnda oturan Süleyman oğlu İbrahim No. 13,20 karı~ık progr am, 18 Progral11· 
kuvvetle yaptığı mukabil taarruz e gerı eonmuş. r O urmazer, Bornova da oturan a nne- 7 17 50 JS,03 cazband (pl.), 18,30 konu•· 
tardedilmi~ ve bir subayla 250 erba.• nüz sayılamamıştır. Bir tayyaremiz, mecburi Lir iniş • i Bn. Zehra Oturmazer in evine bı - R 22 ma, 18,45 müzik, 19 operet ve filiıı• 
~:ne~:~~il~l~nz~~~t~~ ~i;~~~a~~~~!~ gef~~L~h:a~i~~=~~i~n~:~!üt~~1 i~~\= ;~ı~Tzıi~~~\1~eJ~~b~~:;t~;~r;;;ı~fır/ayya- ~ı~~~ ~aarruz ettiğinden yakalan • 10 9 !l?,8 ı~: ~~1ı ~~;: ~~~ik~~Y:t\':4:o~~~a~;~~~vin~~z~i~~:~ 
a<keri teslim o l muş ve miktarlaı:ı he- şaf etmektedir. Rabbani)·•· tayya re meycla ~ ı cirnrın- Karıaını tehdid etmif: 11 yok 20,45 radyo "alon orkestrası, z ı, !lO 1# da bulunan düşman ta: .aşşüdlerine, İnönü caddesinde İbrahim oğlu ZAHIREı konuşma, 21,45 klilsik progratıl· 
1 E L H A M R A s· d ·~ ıııolörlü fvlesaiLline bombalar atılmıştır. kunduracı Hüsnü geçimsizlik yüzün- K. s. K. s 22,30 Ajans haberleri, 22.46 dan~ nıll 

ınemasın a 
Ilu hede er, iltün gün bombardıman d·en ayrı yaşadığı karısı Fatmayı ö- 50 ton ziği, 23.25 ya~ınki program vr k:ıP"· 
edilmi~lenlir. Bilahare düsman elinde Iümle tehdid ettiğinden tutulmuştur. 68 cuvııl •usam :ıo nı•. 

B U G O N bulunan ~Iuaskuı· Raşit tayyare mey- Eve taarruz: liıııliııiıiııiııiıılııiiiİİım••••~ıİıiı••ıııİİİİıİı ... •••••••••••J 
J\Iuazzam ve muhteşem bir aşk, kahramanlık ve fedakarlık fil mi danındakı tayyar.?leri mizi kıırş ıluma- İkiçeşmelikte Kadiriye mııh:ıllegin B U H A F T A 

RO GERS RANGERSin c ihanşumul eseri nı(iştür. de H üseyin oğlu Kasım ve Ali oğlu Sinemasında Tel. 36-4 ğıı gelen iki Irak tay.1·aresi dü•ürül- de Hüseyin oğlu Kazım tao nu numı TAYYARE 
(NORTHWEST PASSAGE) ' Irak esu-;en ha rbin bidayetinde 50 Mustafa, sebebsiz olarak H;ısan oğ-

tayyareye malik bulunuyordu. Ju Alinin evin e taarr uz etmişlerdir. 
L-Ondra, 5 (A.A.) - J:lağdad civa- Ne ayıb şey: 

nndaki Habbaniye tayyare meyd:ıııı- K ültürparkta gazinoda. oturan IHL 
TABU RENKLİ ııııı frak topçu"u tarafın dan bombar- scyin oğlu F eth i ile 19 yaışında ;\Je:ı

chmanı, pazar ~aba hı tekrar başlamış ru re adında bir kadının alenen öpü-
Yaratanla~: SPENCER TRACY - ROBERT YOUNG \'C gayri muharipler arasında yaralan- şerek adabiı mugayir hareket ettik-

J URNALDA en son ve en mü him H A R P h aber leri malarn, ölümlere s»bebiyet vermiştir. !eri görülmüş, zabıtaca tutulmu~laı•-
SEANSLAR: H er gün 2 - 4 - 6,30 ve akşamları 9 da baş lar fngiliz tayyareleri, mukabelen Irak dır. 

~aferre 
IMPERIO ARJAN TINANIN RAKiBi 

MADRID SAHNELERi yıldızı ALTIN ve BILLÜR SESLi 
ESTRELITA CASTROnun 

Yarattığı ISPANYOLCA SÖZLO, ŞARKILI, DANSLI 

~evüD Beırlb>errü 
Cumartesi ve Paza~ gün !eri ıı ve 1,30 da başlar kU\'Vetlerinin mevzilerini top batarya-

DIKKA T: Haftanın bütiln gUn !er inde ilk seanslar UCUZ dur. ! arın ı , malzeme depoların ı bom bardı· man etmişlerdi r. Bombardımanlar ne- Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Matineler: 3 - 5 - 7 ve 9,15 de .. Perşenb e, cumartesi ve pazar 
B. Feridun Tokay 1 

•
l••••F•iiıyn•tl•a•r•: •B•ir•i.ııiiıciıii•2iııOııi' ıiiBiıiaiıil ıiıikoiiıniiıl2iı5 , .. iiKİİoıİıltİİuiiikiıiii3ıİıOllllİkİİuİİruİİİıftuİİİİr••••lll ticesinde Irak topçusunun ateşi hafif

lemittir. 
müf etti,,ler inden Bay F:er idun To • gilnleri 1,30 dıı. il ilve seansı .• 
kay şehrimize ıe~iştir. ··••••••llilİİİİİİİİİİİııİİİİİİİıııİİİİIİİİİİİıiİııİİİİİİİİİİİııll••••••-~ 
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'-.ı; MA'ı'IS l!MI SALI (ANADOLU) 

'l>.ş TARAFI ı NCI SAHiFEDE- Rayihştağ toplantısında Türkiye, her şeyden evvel iradesine Antony Eden 
uraraatim de kat'i bir infiııllle \'e .ivnsetine hakim ve sırf istiklfilini 

onı İldi. İngiliz harp nıuharrikleri.ı·- Hı"tlerı"n so" ylediği ·koru'mnk endişesinde bulunan bir ( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) 
itaa~ın perde arkn,;ındaki yahudi devlet olduğundan ingilizlere kapıl- ğız. Yunan kuvvetleri, Termopil kah. 

' hi~Lqt adamlarının insaniyete vii- madı. Almanya Yugoslavyayn çok ramnnlarınm evladları olduklarını 
· ?ı?ia Almanyanın zayıflığı fıı- nutuk münasip tekliflerde bulunmuştu. Yu-

'tl~esını ileri sürmekten başka beya. goslavyadan askeri hiç bir yardım is. ispat etmislerdir. İngiliz ve impara-
t çt.1 ~lı.nadı. Daha o zamanlar, l\lis- mıştır. temiyoı·du. Almanya Ege denizine torluk kuvvetle1'i bu muharebelerde 
lı.iorçıJın büyük bir itimadla yaptığı 2 _Fakat Almanya bu devletlerle Selanik üzerinden çıkacak, Yugo•lav İngiliz tarihine yeni ~anlı "ahifeler 
.;,nketlerı.e kBrleşmlş Norv.eç. hükil- sıkı ekonomik miina.ebctlcr kurm:ığa )"a bitaraf kalacakt_ı. Bu ~ekilde b!r ilave etmişlerdir. 

end t ki t ı F ı 1 dk .... k t h d Blirük nıiittefikimiz Brit:ın.rn k:ı-, "t'ıl· ı .oPr. a · .a. rıı.un ngı ız- ran- ı·e bunları derinleştirmeğe ça ış.mıştır. a. ıı ıışmıya va.n. ı .·. r a a mua e enııı 
"' a 0 1 f kr t d t -... k d k B 1 drl mum·el<i, hürri.vet için mlic·1uelc e-ı...1 ., ı ı.ne.u.nsıye pey a eme- Ve l;ıunu Almaııyanııı menfaatı ua.·ı- ıınz.ası.ıı .an ı ı gun s~nr.·a ,e grn a 
""l adı B t ı d N d b f b h b ld k den diğer milletlerle cnternıı•; on al ~ . u ısı a sayes.ın e one~ mındmı değil. fakat ayni zaman a ız. ecı il" ı•yanın a erını a ı . hukuk ve adalet prensiplerinin kati 
~lak tının v.e ls~eç de~ır madenler~ zat bu memleketlerin menfaati bakı- Yugoslavya harbe nasıl, surette hakimi•·eti ;~in muvaffak 

0 
• 

~I asının ışş-alıne musaade etm~k- mından yapmıştır. . ne~en baıladı ? , ' 
"il ~anyanın ımhasına yardıma ım- Almaıırn gıda maddelerine ve ipti- Bır avuç ası hareketlerıııde muvaf- luncı~:a kadar Yunanistan, ayni 'af-

ltıi Ulacnkt~. örçil ve R<"rn.aud ye- dai madcİel~re ihtiyacı olan biı;: .sıı~ai fak olup ~a.rgaşa!ık. doğurunca ~ngi- ta mucndelere devam erlecektir 
~ kasdlerın muvaffakıyetınden o devlettir. Balkan devletleri sınaı ıstıh. lız başvekılı: cıyı bLr haber vcrıyo · in/ eın;ı:ı}ıir ~ale .geldiler ki, ya ha- sallere ihtiyacı olan zırai v~ iptidai ruJ?• diy·e haykırdı. Biz Alman dev- p•••••••••-1

- -. 

:ııuıre?lıg.ı saı~a~ıyle yahud da a!- mnddeler mıntakalarıdır. Bınnetice, letıne karşı yapılan bu muamele~e Halia Zeytnnyağmdan mamul ı 
!!Jı,r_çkılerın 1:C8~rı altında ol.~cak, nı- bundan, karşılıklı ekonomik münase- harekete geçerek mu~abele etıııege Ü 

'ıtırı 1 artık gızlı tutmak luzumunu betlerin bilha~sa müsait bır inkişafı mecburduk. Aradan bııı gece geçme- Omer Muharrem 
'İietj~dılar: t~te bu iki }>ayıı:ı geveze- imkanı doğuyordu. Eğer İngiliz ve hat- den akdolunan bir muahede fesho • Çamaşır Sabunu 
11 ır kı Alman hilkumetıne o de- ta Amerikan mahfilleri bunda Alman- lunamaz. Yugoslavya yalnız bu mua-
i \<1.Iınanya aleyhinde, Alman mil- yanın Balkanlara gayri meşru bir hu- hedeyi feshetmekle kalmadı, orada - TOPTAN KiLOSU 
~·ey hinde hazırlanan plB.nları Bğ- lillünü görüyorlarsa, bu ahmakça ol- ki Almanlara, Alman ateşemiliterine K 

ı ~§ ~e bu harpte belki de tn kat'i duğu kadar küstahca bir zafere tafra- fena muamelede bulundu . Alman e- ' 34 UrUŞtUr 
.ınk;Yı yapmak imkanını. ver~iştir: furuşluktur. Çünkü. her devlet kendi k-alliye~lerinin. döyüI.?üğü'.. evlerin.in 
ç~İi No.rveçe karşı İngıl.ız suıkasdı ekonomik siyasetiııı, kBksüz yahudi y~kıl:dıgı. ~atta . olduruldu~lerı ,it,~ • 
'eli ~hesız Almanya aley~ınd'.' en teh_- demokrat bir k~ç yab~ı_ıcı. kapitalis~ ru.ldu. Benım daıma ;;ulh ıstedıg.ım -IZ.\i/Ti BEf,EDlYESINDE':: 
~ra areket ?imu•tur. Bır k.ıç ~af'.ıı menfaatlerine gore degıl ı akat kendı m,ılflmunuzdur. Fakat ~u. canavarca 

lu bu tehlıke de bertaraf erlılmış milli m<'nfaatlerine göre inki~af etti- saldırı~lar kfü'şısmda bıgane dura • 
li,UYordu. rir. • mazdık. Halifaks, hükumet sanatı 

1 - Şehitler caddesinde Abide 
önündeki yaya yalım yeniden beton 
olarak yaplırılma<ı isi. yazı isleri mü· 
dürlüğliııdeki kesif w "ırlııame:<i V

6 <'· 

hile 12.5.41 pazartesi günü ea:ıt 16;~d 
uzatılmıştır. Ke~if bedeli 155 lira mu
vakkat teminatı 11 lira 65 kuruştur. 
Taliplerin teminatı h haııkasınu yatı
rnrak maklıuzlariyle tayin edilen gün 
ve saatte Encümene müracaatları. 

\ 1ıer, Hollanda, Belçika ve Fransa- «ALJIANYA HAYIRU AUCI» zannederek Yugo.<lavyada cereyan 
"'1ı.,a. 1betlerindeıı bahsettikten 'oıırıı E,;a;;.en gerek İngiltere gerek Ame- eden hadiselerden evvelce haberdar 

· tıne ~Byle ılernm etmi~'tir: ril;a. Jıu mntakalarcla nihayet satıcı bulunduğunu iftiharla il1in etti. Bu-
l 1940 tla olabilirler, fakat alıcı asla .. Fakat Al- ııuıı üzerine biz de harekete geçmiye 

i.~ 1 '..eın.muz 1940 da Alman Rayi ta- mmıya, Balkanlarda yalnız satmamış, karar Yerdik. Hamdolsuıı, elimizde 
'Pla Uçuncü defa olarak çaji:ırrlım. Bu fakat ayni zamanda bu mıntakada en bulunan vasıtalarla Alman devleti • 
lh ntıdan istifade ederek rlünyayı mühim alıcı olmu~tur. \'. Almanya, nin hayat ve menfaatlerini koruduk. 

!Qin Y~Pınağa davet ettim. )[aaınafih Balkanlar köylükrinin i•lih"allerini. Alman ol'dusu taaavvurun fevktnde 
:U 1.trıış olduğum tecrübelere istinacleıı senelcrcleııberi kronik lıir 'rnha sukutu bir muvaffakıyet göstred.; 
ıd 0Jdak; ümitlerimin çok az olal.ıile- ile temin olunan hayati Liı· kıymette Alman ordusu lıu harpte tasavvu-

2 - 1941 vılı İzmir Enternasyonal 
Fuan Afi~ v~ Bro~ürlerinin t.~b'ı İi\İ. 
Yazı işleri müclürlüğüııdeki sartname. 
si ,·~çhile 12.;3.!l41 pazartesi ;;aat 16 ya 
nzatılmıstır. :\Iııhanımt•n kclPli 1200 
lira mııv;ıkkat teminııtı :ıı;; lil'adır. Ta
liplerin teminatı !: bankasına ;·atırn
nık makbuzlari;·le tnyin edilen gün ve 
"aalte Encümene miir:ıcaalları. ( ~ 

larb~ ~ Şüphe bırakmadım. Çünkii. p;ıralar vep dö\'izler nıu!-abilinde de· rumuzıııı fevkinde parlak bir :nurnf
!tıni 1. ıstiyenlcr bir ideal ile harekeı j\'il fakat Alman endüstri. i amele i,;- f'akı.1·et elde etmi~tir. Be~ glinrl« Yu
-_.rr\:1rlıırdı. Onların arka,ınıla mu- tihs:ıl.yle ödi.nn daimi Vl' ha~·ırlı bir ırnııi,;taııııı Trakya ordusu teslim ol · 
\ıııu~d kuvvet olarak tamamiyle tabi alıcı olmuştur. Bıı ,urelle, ,\lnıanymıııı dıı ve Selaııiği i<'gal eyliycrek Arııa
ilıııı· .ukiarı demokratik yahudi ser- Balkan ılevlelleriııiıı en biiyük ticaret \·ulluktaki müttefik kuvvetleri<• te · 
'•~:hı vardı. Sulh teklifim bir korku ;~ortağı olmasında hayret edilecek bir ma,; teminine muvaffak olduk. On 

anet eı;eri urelinde tefsir edildi. ~r yoktur. Bu, yalnız Almaııyaııın <DEVA MI 4 NC:(l SAHIFEOF. \ 
llu .8 · ÇÔRÇ}J,E HÜCUM menfaati icabı değil, fakat ayni zaman. 

65 Fiat mürakabe l<on
trolörü alınacak 

'•ıt l ı~t nrlarm B. Çörçil üzerinde hiç ela Balkan milletlerinin m ·nfaati ica
"tıı crır yapmamış olmasına hayret lıı idi. Yalnız y~ıhudı demı•krasilerinin 
r<tıe ·tın. Bu adam, diğerlerinin ha- kapitalist fikirlerinin hiıkim olduğu 
~ni;-' e meşgul olmaz. Bu adam, me- beı·inler. cma<lemhi Lir del'iet diğeı· bir 
~ltııa eue ve m imari binaları ile meşgul de~lete makineler veriyor, lıu devlet hıı 
>aııe{' Bu adam,. İngiliz şehirleri ha- ,.1rclle. öl<•ki devlete hüküm eyler. Di
"ıı.k ?re dönse dahi kendi harbini yap- ye <ldia t•<lebilirkr. Hakkında l.ıöyle 
~ ı,i\$1~diğini, daha harbin bidayetin. bir hiıkimi.1·el. ancak kaı·,;ılıklı olabilir. Tı'caret veka" letı"nden·. 
tııış b ırıniştir. Şimdi, bu harbi al- Çünkü, daima. yiyecek <L w iptidai 
bir ho ulunuyor. Lüzumu takdirinda nıaddelenleıı dahıı zirnıle m.ıkinelerdeıı l - ;\1eml«kct dahilırd~ lıülüıı vilaret nıHk(·Zleıiııcle ll'~kil eclilnı ş 
\ıj~ 1,hbaya yüz bomba ile mukabele v,·ız"<'<'.ı'lmn], •·arı'Sİ · me\·cudılur. Ö,de ı ~,_ k' o '·' oaıı Fiat ~Jflr:ık;ıl~· JJ!,,.,.J. nıııl;ı <:a'ı;cıı·ılrnık iizere ~10. 170 ve 140 lira l(jq ~ııniz hakkında ı teminatım, bu ki nınkinoleri iein vh·ecek ve iptidai .. . ·- . 
.ı.1 tııı, cani vane hareketlerinde bir 11 1 1 t. ·r · d" l · · t'h 1 ucı~llı kaci"ul.H:ı G.ı l· :a, :O.Iı rul;: cfı l'e Koı-.tr-:ılürii alıııacaı<tıı'. a ı. .7 m:.ı< re er <.ı nn ara. en u~ rı ısı ~n-ı . ~, . . r·· • • • a 0 ile dil ~ü nmiy., sevketmemiştir. !eri olan taraft:ııı rlaha çok öblirüne İ 2 - lal plerııı 'ı uksek Tıcaret, lhtısat, Hukuk, :\Iülkıye \'eya Tıcaret 
ntr' Çörçiliıı harbe bu yolrla devam.ı haii;lı<lır Hayır. bu mesekde ne galip' lisesi mewnu olmaları ve memurin kanununun 4 üncü ınaclde<inrle yazılı 
ı~ b~ınankinden daha ziyade mütema. ne maii;lüp mcı'cud olmu~, fakat ancak 1 va~ıfları haiz buluıımalan lazımdır. 
do i.~1.~nması mümkündür. Fakat, biz arkada<lık i.~te bu kııdar. Bu i~de ıw : ;) - Taliplcrdeıı istenilen cı·snfı ha:z olaıılar, l::taııLulda açılauık lıir 
ı.:atdıı~ ld her bomba için lOO bom- ıınlip ıı do majfüı p v:ıı·dı !". Aııcı.k ar-ı "uı·•ı. ıılh, hıl u laea k ve kur·u murnifakıyeilc bitirerek .rnPıhıcıık imtihan 
~in· Yave buna ezcümle, lngiliz mil- k:ırla.ı:.lık mcvzu ubah s ol ahılır. Nasyo-ı . tıc ·111 h ~ •• me td •• ' ı . r ıır.a Lula ı ı,~rınc ht•nttt- ,·azılı hacl ı ·r>-
ltıırt~ bu canide ve onun u"ulleriıırlen nal . So<,rnli"t. iııkıliibın n Aln~aıı dev- Jaıa lnvin,er nıpılac>ı. tır. · 
ha ına~ına kadar devam etmeğe da- letı eln>rıHlı hır muamele <'ı'lagı olmn-ı - · 
~ az lllt"f.e ·1 d · ·1· ,. • v k ·ı · k t · k J l· lı'İ,\<'l>o•.Jl: d, .t •I '!ot 1< .\' Y lh. k m kt il 11ll'Ztllliarı 210, 1-ör . ı maı.·ı egı ız. ,;e eger .o. ğa, yani demo ra" enn ·ı.ı·me ;qz ·ı.1- -
tu~ıl .z~ınan zaman kendi harbin:ıı melleri ile değil. fahnt lıirinci kalitede . <' ... ı ,,., ı li ,.; ııuı~ı.ırnlı k:ıııun hiı-

etını ve müessirliğini propaganda mallarla iirlemeğ'e bütü•ı izzeti ııcf<'ni kumleri dalıilinıle tHyin olunacaklardır. 
b;~ /azlalaştrrabil€ceğini · sanıyorsa, koyı~ıustur. . . . .· . \ 5 _ Gerek kur,ta ı<er~k tayin olundukları ,·aziı'elerde fazla mesaisi 
llıa· e ayni yolu tatbikle harbe başla- H lle B ika h lı ı n ta he > ııı ~ h 1 r, " ·, n ar 11

' • rı '' ' 1 
1 , ,_. mıı\·:ıffak11· ti görülenlere .\!illi Korunma kanıınııııun muadcl0 I 6 ıncı 

ıı· azırız. Bu delinin hempalarına: yaptıktan vt• l. unaıı ordusunun mıık:ı- · 
"' ır ıııa' .. bet· ı Al 1 ın·ıddcsi hüki..1n1lerı'nc te\·fikan tam kadro~una kadar ü:-;tiin nıaas veri-•ıİJJ • ;ıs munase · ı~· e, man vcmelindcn lıah,;ellikten >•Jllra ,;özle- ' · · 
ıap:~ne beni terketmeğe teşvik için rine şö,I'!" ıle\·am etmi$lir: Jelıilcceklir. 
~~I 11!1 hitap, ancak bir felç hastalı- YUXAX ll.4.RDil.ATI '" ITALLl 6 - Kuna blrnl edilenlerin adreslerine lelıligat yapı!ııta,k kursun 
•lune Veya bir "arhoşun deliliğiyle izah Çörçil burada bu hm L'n en lıüı·ük ba~lama larihi ve yeri aynca ilan edilecektir. 

abiliı., ,;\rateji hat.alannrlan birini isle~ıis- 7 - Kuı·"ı i~tirak eılecC'klcrrlen f,;tanLuld:ı bulunmı.1·anlanıı yol mas-
llaJk BAJ,KAXLAR tir. İııgiltereııiıı Balkanlar:ı \'<'rİesmek rafları Ticaret \'ckaletiııce temin ~dılecek ı·e bunlara kurs deı·am ettiği 

(JJa· anları bir harekat sahnesine in. ni.ı·etlnde o l du<•lı h ııco.·u."ııncla -.·.·u"phe. k,·ıl·- k b ll tt· ~ ~ .~ ., - müddetçe zarurı n1.:.:-orafları kaı·~ılı~ı olarH · yevnıiye iki lira hesn iyle 
llıaı he ırmek kararıııdan da bu anor~ mayınca lıu mühim hayati toprııklarda 
t . alet· ·h · ' ıd·· B' delı haftalık veril<'cektir. ıh· ı zı nıye mes u ur. ır bu Bayın melhuz maııasızlığın:ı derhal 
t; 

1
' bu adam nerede işe 5 seııedeııbe- karsı koymak ÜZl're Almanvanın <•mr'- 8 - Taliplerin !l numanılı lıeıılte yazılı malümatı ihtiva eden bir i,. 

r~ i'n Ufak iştial maddesi aramak üze- ne icap eden kunctioı·i teı;ıin için te- ıid.ı ile en geç Mayısın H üncü Salı gününe kadar Ticaret \ "ekalcti la~e 
"'· .\vrüpavı dolaşmaktadır. Maalesef ~elıbu"".·ieı·e gı' ı·ı·· .. t·ım. Şıııııı ·.",11·,·ıhateıı 'l" t 1. v· '!" ' ı '! .. ı·· ı····· .. t t . 1 1 1 -" e te .; ~ ·" "' ... ı't us eşar tj(ı .r u1t ~' urn"a JC .ı.' tH ur ugun<' ınuracaa e n1ı~ 1U unnıa arı 
rıı. n rnasyonal kundakçıya daima mü~ahede etmeliyiz ki hu, Yunanistan 
İıllıleketlerinin kapılarını açan ücret- ale,l'hine müteveccih değildi. Duçe bnn 
nsurlar bulunmaktadır. den hıı işde t~k bir Himen bile islcme-
BAT,KA:VLAR. IIAKRI.VDA eli. hi mevşim gelince Yuııanistana 

VES/KADAR. karsı" nıücarlelenin tam bir muvaffnkı-
1~1f harite iHlasyonııııda Jıulunup neş- y~tle lıilirilec..ğiııe kani idi. Bçn de ay_ 
ı:~.ılen vesikaları hatırlar<ıııız. Bu ve- ni miit:ıleada idim. Binaenaleyh, Al
~aı•larda, daha 1939 . 1940 kışında maıı kurn•tlerinin tah~idi Yııııaııielıı· 
li kanları pir Avrupa harekat sahne- ııa karşı ltalyııya y;ırdımda bıılunm:ık 
~1;aPınak teşebbüsü ortaya vur makta- irin yapılmamıştır. Bilakis \ıu tedbir 
~r; ~u teşebbüsün esaslı org.anizatö~- lngilizleriıı tlalyan • Yunıın haı·bi gü
fa~nın o zaman Çörçil, Daladıye, Halı- rültüleri nra,ıııda gizlice Balkanlarda 
~~ \ PoJ Reyno, general Veygand ile yerleşme uşebbü~üııe miin; olmağı is-
• n~ra1 Gamelin teşkil etmişlerdi. Bu ti.hdaf ediyordu. tngilter~ Balkanlara 

1kalardan anlaşıldığı ve~hile cenubı ıı:ızlice .1·e;-leşerek Büyük harpteki Se
la ki Avrupasının sulhüne karşı yapı; !anık ordusu misalince oruda Lir ııeti
~·~ak bu Huikasdin muvaffakıyeti tak- r~ almak ve bundan da başkaca harp 
~·nde İngilterenin menfaatlerine hiz- ısır~a.bına . g~nc kuvvetler s(ir(ikl~mek 

t etmek üzere takriben yüz fırka um.ıdınde ıclı. 
~eı-i;·e edilebilmek imkanı hesap edil- T(fRf(/YE IIAI\.KINDA DOSTANE 
ı.. kte id i. ('~~n ~ene may ıs "e h azi- SÖZLER 
it~~ ayı i nh idamından sonra, bu proje- Bu üınid bilhas•a iki devlete daya-
~,. :Yeniden uyutuldu. Fakat, daha ge- nıyordu: Türkiye ve Yugoslavya ... Yıı
la~ .senenin sonbahanndu Çörçil, bun- ni, iktidara geldiğinıdenberi kendile
la~ nazarı dikkate almuga yeniden ba~- riyle iktı~adi mülahazalara müstenid 
~ t~tır. Eğer bu te~e?lıü• daha fazla Rıkı lıir i~hirliği tesi•iııe ça lıştığım iki 
~; ç)Ukler aı·zetmemiş ı'e bunun •ebe- dedete. 
'innı; Romanyanın bu memleket dahi- Yugoslavya, ç~kinloği Sırp olmak 

de vukua gelmiş olan lebeddüller do- itibari.de, l'nıumi harpte bizim düş
h~1.Si)•le İngiltereniıı plfın,Iarıı;ın artık manlıırımız arasında iıli. Hatta Umumi 
k· Ruba katılamıyucağı suretıyle Bal- harp har~ket. mebdeini B~lı<radda bul
~)01arda bir değişiklik vukua gelmis mu•ıu. Buna rağmen. intikamcılık bil
~atııa,ı teşkil eylemiştir. Yeni Roman- ıniy~ıı Almıın halkı Yugo,;lavhıra karşı 
'tn t!~neral Antone•komın icla re,;incle hiç lıir kin'beslem~ııı~kt~ idi. 
lıt ktlı zlerin harp ümitlerini nazarı dik. Türkiye, Büylik harpte bizim milt
laı~ almıyan sırf bir Rumen siyaseti tefikimizdi. Harbin feci neticesinden 

"bine başlamıştır. bu memleket de lı'zinı kadar mütee"ir 
41,JI ASYAYI N BALKANLAR. olmu~tu. Yeni Türkiyenin büyük ve 

DA Si YASETi dahi ı·aratıcısıdıı· ki taliiıı terkettiii;i 
. ~cvvt>lii, A lmanyanın E«ıkanlardaki ve k:ıcl erin müthiş inhizama uğrattığ'ı 

/asetinin. derpiş etmiş okluğum ve o vakitki müttefikl>rine kalkınmak 
~,rınağa gayret ettiğimiz hedefleri için ilk muhteşem misali verdi. 
•kında kısı, bir fikir verelim: Şimdi de, zimamdarlarının realbt hat 

~· l - Almanyanın Balkanlarda, hiç tı hareketi .ayesinde, Türki)·eııin ken
hır zaman, ne arazi menfaatleri ne de ıli kararlarında istiklalini muhafaza 
~ôdbin siyasi menfaatleri olmuştur. etme,;iııe mukabil Yugoslavra lngiliz 
~n i Almanya; herhangi bir hodbinlik entrikalarının kurbanı oldu. 

lt) uebleriyle h iç bir suretle ne arazi me- Türkiye ia~' klalini muhafaza 
elerly!e ne de bu devletlerin dahili etmek ııayeainde 

ilıeh iyette meaeleleriyle alakadar olma. Geçen harpte müttef ikimiz olan 

ıazın1dır. 

9 - · lstidanın ıhtinı ~cleC'eiri malıinıut ~unlarılıl': l. Arlı ve soyadı, ~. 
Lloğıını yeri ve lar.hi, :ı . Evli n1i'! Çocuğu var mı·ı Kaç tane? 4. B:ıbasınııı 
l'e Aııne,;inin :ıclları, Doğum yerleri ve tarihleri, 5. Askerlik vaziyeti, 6. 
Tahsilini hangi nıekkplerde yaptığı, bunlardan hangisinden diplomaları 
olclugu ve bıınlıırın dereceleri ve tarihleri, 7. Şimdiye kadar hangi i~lerde 
l'e ııe müddetle çalıştığı? 8. Bildiği lisanlar, 9. Daktilo bilip bilmediği, 10. 
Hakkında tahkikat yapılmt<k ii7..el'e :3 mutebc'>· zatın ad ı·c ı<urih arlresleri, 
11. Bir ııd~t fotoğraf. 

10 - Daha fazla muh'.ımat ve •Fial l\1(irakabe kur:1u talimatname"i~ 
almak isliyenlcrin Ticaret \'~kıileli İ:ışe Müsteşarlığı Fiat Mül'akabe \lii-
dürlüğünc yazı ile miirncaallan ilıiıı olunu!'. (2454 l6·l2) 

Sülyen alınacak 
DEYLET DEMIIIYOLJ,AIII 8 NCl }Ş/,ETME /{OM}Sl'O.\'USDAS: 
( 1640) !il'a muhammen bedelli 2000 kilo Sülyen mübaYea rclilecektir. 

Açık ekgiltme suretiyle ihalesi 15-5-!l41 per~enbe günü "';at 15 rle Al<aıı. 
cakta işletme bin~smrla komisronumuzca yapılacaklıl'. 

htek lilerin (12;J) li1"lltk l\I. teminat nıakbıızl:ıl'iyle manii kanuni lıir 
halle ri olmadığınıı dair beyanname vernıek şartiyle mua\'l'en \·akitt<> 
komi,yonumuza gelmeleri lıizımdıl' . artn:ımesi işletme kaİ~nıinde görü-
lebilir. 2!l 3 6 9 1574 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanlığından: 

Giiınl'ük mııhafa?.a tc~kilfıtınclıı \'P L'ı·fa nı ııtakasıııda i,;tihc•am 
edilmek üzere açıK lnılunaıı 170 lio:ı ürrdli mahalle lormalı nv:ı si
vil olarak biııba~ı \'(• d:ıh.ı a~ağı riltlı<·cle eıııokli "" rİıiistafa tul;ipler
den veyahucl ,jvil labiplenlcn istekli olanlar lıuluııdııkları hizmetlere 
aii ibraz edc\'eklcri nsikalıırn göre tesbit edilc·cek iil'relle tayin edil
mek üzere ı·e.-ikıılarını dilekrelerine bağlıyarak Ankarada gümrük 
muhafaza genel komulanlığııııı müracaat etmelel'i ve dilekçeleıine e
meklilerin Kici! ve sivill.frin diploma numaralari)'il' doğum tar:lılerini 
Ye doğum )·erlerini pzma~-:ırı iliın olunur. 2 6 1561.2:304 

__ lzrTiir fiat mürakabe komisyo
f nu:riyasetinden: 

İzn11r l-'int ~flirak~ılıe hürosunda çalı~nıak iizere nıahiye altınış lira 
ücretli bir daktilo bayana ihliya' rnrdır. 

Taliplerin belgeleriyle birlikte 12 Mayıs Pazartesi gününe kadar iz. 
mir Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1648) 

( :ıAHIF .E. S ) 

ıı·;;;;"i~~~;~;"'"A;·;;ıııi· lld~·ı~;;ı . . 
":.. .................................................................... ~····································~·····' 

İzmir Levazım Amirliği S..tın Alma Komisyonundan: 
alınacak ı · 1 - 200 lıiıı metre mahruti ~adırlal' için şerit kolan 

2 - Müteahhit nanı w hesabına pazarlıkla eksilt!. 
ma günü sa"t on dörtte Tophanede istaııbul 

!J. 5-!J4 l cıı 
Ynz1n1 nmr -~l· 

tm alma komi.•yonunda yapılacaktır . 
3 - Tııhmin bedeli 20 bin lira olup ilk teminatı ı ;;uo lir~d.r 
4 - E\·saf H' nünıune i komieyonda gürillebilir. 
;) - Taliplerin brlli gün n• ~:ıatta komi•yona miırac.ıatları _ .. 
Hadımköy satın alma komisyonundan: 
1 - ı:ıo ton Sığır eti 12-5-!J.11 günü "Plı "ıı dorll<' komis\onunıuz

ca münakasn.yn konmuştur. 
2 - Takarrür C"den fiyat iizerirıdt1 11 yüzde >I\ be:-: tem rıat ılu1n. ... 

caktır. 
3 - Ev'fıf ve ~erait her gliıı Hadımkiiı· . atın alına komis~·onı.ıırl:ı 

görülebilir. · 6 l ıl 
Hadımköy satın a lma komisyonundan: 

1 - A~ağıda cins ve miktarı ya1.ılı kere te 15-5-941 günü ''wi 
on dörtte komisyonumıızca münakasaya koıımustur. 

2 - Tekarrür edecek fiyat iizerinden )·iJzcle oıı beş teminat alı· 
nacaktır. 

;ı - Ev,;af \'e şeraiti her gün komi~yoııumuzda görülebilir. • 
4 - fst,.klilerin mezkur gün ,.e <aatt:ı I!arlınıkö) satın a m.ı ""· 

nıis.\·onuna müraruatlnrı. 
: :\!Pire mikabı Eb'atlal'l 

60 4, OOX0.25X0,08 
:ıo .f. OOX0.25X0.03 

120 4, ooxo.2s.·o.02 
;;o 4, OOX0.12X0,08 

100 4, OOXO.lOXO,OG 
:ıo 4, ooxo,12xo.ı 2 

6 10 
Hadımköy satın alma komisyonundan: 

1 - 120 ton sığır eti 12-5-941 giinii saat on be•te komıs.ı·oııunıuz. 
ca münakasaya konn1u~tur. 

2 - TakaıTür edec~k fiyat üzer'ııılen yüzde on lw' teminat alı. 
nacaktır. · ' 

:ı - Ev~af V<' ~eraiti komi5Vonumuzda gilriileLllir. 
4 - isteklilerin mezkiır gün n• saatta Tlarlımköy ,atı alma ko-

mbyonuıı:< ınüraraatları. 6 10 

lzmir Vakıflar n·,üdürlüğünden: 
Namazgah alaybe:. caddesinde kilin müfliii r:<bak Ahmet Sa't rnk

fından 388-28 No. lu diikkfın teslımi tarihinden itibar> n 31-5.942 t:m
hine kadar seneliği ;ıo !'ra üzeı-iııden ııçık artırmaya çıkarılmı~tır. 

lh-alesi !l-5-fl·ll cuma günil •ant ondadır. TaJ.p olanların vakıflar 
idare~ine müracaatları. 158:~ 

Ödemiş Cumhuriyet müddei
umumiliğinden: 
Ödemiş cezaevinin !141 mali yılı iı;iıı lıiı· seıwliK ekmek ihtiyacı kapa

lı zarf usulü ile 1-5-!lll lal'ihinrlen ti'.ıaıcıı on bos giin müd<letlc ek-ilt. 
mevc konulmustut. 

Rehcri 960 gram <•lm<k iizerp giinıle ikinri ne,•ideıı lHH ilıı 2:1<) "leh•! 
ekmek vel'i l ecektiı·. 

istekliler her gün mesai saatlerinde ~artnanwri müılcleiunııımilik Y>' 
tezae\·ı dairelerinde muracaatla görebilirler 

1IuYakka1 teminatı 75fi lira olııp le•lıit ı>dil»n 9tlll graml·k ekm i'!;i 
ral'ici on iki kunıstur. 

i-tekliler go,terileıı m•k.tar iizeriııden l.ıir s~nelık ekmek tauhhıidüııii 
ifa edcbilccekleııiııe dair tiı·arct oclasıııdan ve•ik:ı ihraz edeceklerd;r. 

ihale tarihi 16-fı-!J.I) cuma güııii <Hat on bes olduğll'lclaıı bir <a[<t C\'
v<'line knd ar 2400 :-:a)Jh kHnll ıı un . 2 inc:i maddc~jııe uyguıı şekilı..lf' 
tekJif zarflarıııı o yün ()demi~ nti..ı.Lldc mumilik daire!">inde mLltcc::.ek-
kil komi<yoıı riraseliııe ,·ermeleri ilıin 1luıı 'I'. <i S 10 1~ Jl\.11 

İzmir Defterdarhğından: 
İzmir körfezinde kain hazin")'C ait Dalyan ve \'oli mahallerinin 1. 3, !l·l 1 

:arihiııclen itibaren 2~ 2 !114 tarihin~ kr11lar O~ seı e müddetle Lalık avla
mak haklarının t::liııleriııe ihale<i için rarıl:rn müz:ı~·ede \'e pazarlık miid
ctetlfri zarfında talip zıılnır etmediği nazarı itibara alıııarak \ıuıılaı·dnn 

Huma daiyaııınııı J.ltJOO. t;akallııırr. dalya>ıınııı 1200, ç·ıazmak Yoli ma
hıtlliııin 1000, e;;ki ııerliz \'oli mahıılliniıı 200 v~ Kırcleıı.z \'oli nrnlıallinin 
ele J 000 1 ira beıld m•1 <abilincle yeniden rnuza\·edeye çıkıı rılması komi;;yo
ırn mah'lısunca kararlaştırılmış olduğunrlan talinl<•rin ınüzayedr günü 
ol:ııı 20 ·5 !l·ll taı·ihiııe mlisadif Salı g-ünii an\. lJ de < 7,5 depozito ak. 
~elerini ham'lPn lleft~rılarlıkta müte~kkil koınis;·nııa müra~aatları ve 
rlaha fazla izııhal almak ı,tiyenleı·in el~ mü,.areı\e günuncleıı ~"'el Defte•
darlık varidat 'nıiiılürlüğü e m rnraatl<• şartnamel<'l'ı ıılmaları ilan 
olunur. 1 6 !l 12 (1638) 

Karosiman ve dıvar yaptırılacaktır 

lzmir vilayeti daimi encümeni 
riyasetinden: 

1 - ! ıciraltı Plaj w C:azinos <in ünde Karo~imaıı '"~ eler<> k<uflrına 
muhafaza duvarı inşaatı G 5 rn.ıı tıu·;hiıııl<'n tibaı·eıı ı. r tınfl:ı 

müddetle pazarlıii;a çık:ırılmıstır 
2 -- :IJııhammeıı ke~if Jıerleli 2978 lira 1a kunı~lııl' 

3 - Keşif enakı 'ruı·i•tik Yol!arı Mınt>ıka • l~<•ül'liigiiıııl" gr•riileb11ir 
4 :llurnkkat teminatı 224 liradır. 

5 - l'aı:ırlığa i;;tirıık edeoeklel'iıı Tur.•lik Yollan :l!ırıtıtkn m(iılliı·· 

iı(rüne nıümcaalla eh!"yet ,·esikası almalıdırlar. 

G Pazarlık 12 Marıs 1941 tarihinde Pnzal'l<'<İ günü <aaı l l M 
İzınıı· \'iliı.1·eti !Jaimi !·.ııeiinıeni ocla ·:ndrı .ı·apıl~enktır. 

6 !J (16;,J) 

; 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ego bölgesinin on muhteşem biricik müosesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 
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Amiral Darlan 
Pari ten tekrar Vişige 

döndü 

1111111111 il 111 il il il 111111 il il il 111 1111 11111 il il 11111111 
İnönünün arm .. ığ·anları 
Ankara, ~ (A.A.J - Ül'giın .ıldığı

mll tdv.ı<ıfhır .\Iilli ~elin lı ., .e etr 
tiklt>ı·i imzalı fotııvraı'ilı·ıiııiıı lli.ıarbn. 
hl!', Çııı·snn'ıa. Ç:ıpnt,:u ı 1 ııı ki villl-Türk kadını 

VAZİFE 
ve 

f.ı,ııdı·-..ı.;, (ı\ ... \) İ~\İ~re ı·ad)u- ~(·t \'t' h;.ız~dnrınd:t JJal'lı \'c il. kevle· 
uııuıı lıilılinliiı;iıll' gürı• Amiral lhr- rinılt• c;<.•r{'f nı··vkil»riıı.· :m·•·a "'I<' tn

hırı, J>arislt•n \·lsi\·e- tlünınii~ Vtl P.:ıri:-:. lik olnnduY.unu hild'rn,,·ht~·d:ı 
·c Almun lıiiyUk ·eı~i,iyh• :nırıtığ-ı ırü- !llllllllllllllllllllllllllllllllllllllUll!llliHllllllll SAiME :;ADİ 

Harp, hudut ve &'rayet > mefhum
larının hükümlerini de yıkarak bu~ 
rad"'n havalanıp falan yere inen bir 
çekirge afeti gibı'. memleketler aşa
rak, şuraya, buraya düşebiliyor. Ar. 
tık bir sürprizler Aleminin tam için 

rü•me hakkında .\lal'{'"al l't•l<one mnlO- Atı'na bu" gOk elçı'mı·z mat \'<•rnıi~tir 
---000---

Amerikanın Fransaga 
deyiz ve dünyaya ha.k~m olan cere- gardımı 
yan, beıer mukadderının bulundugu 
noktaya kadar bugünkü kanlı ve g'r-ı '.\lar,ily:ı, 5 (A.A.) - Amel'ik:ı
dablı ç_alkanışları ile devam edip gi- c•an iki vapurla H bin lon un gelmiş-
decektır. . ( ir. 

Ne harbi yaratanların, ne d" mıl- Amerikan kızılhaçı mümessili-
letleri peşlerinden sürükliyenlerin e. ıı~n vanlimiyle Fı-ıın.-:ıda üç pazar 
linde bir şey kalmıştır. ihtiyar ve ira. meccanen ~kmek dai(ıtılma,q karar
denin muayyen mecrasından fırlıya- la~lınlm1'tıl'. Fraıı-ın, hu karardan 
rak köpüre şahlana koşan bu mfü - ınPmnuıı ,.e minnettardır. 
"-'ş akıntıyı, tekrar her hangi bir ya. ooo>---
1 ak içine almağa imkan yoktur. 

Peki, bizim vaziyetimiz nedir aca· Pariste bir vak'a 
ba? Loncba, 5 (A.A.) - Pen"e adında 

Ne midir; işle hep beraber söyliye- hi hür Fran<IZ gazetesi, Jan Fonte. 
bi\'riz; ıınvnnın Pariste bir soknkta öldürül-

Harbe daima hazlr olmak ve ınu-
nıü• ve ceRedinin Sen n~hrine <ıtıldı

kaddesat çerçevemize dahil maddi 111111 yazmaktadır. Gazete, bu me~ • 
ve manevi en küçük bir zerrem;z için hur şahsiyetin milli harckı>t tarnftar-
der~al ve mutı:ıka J~rpış?'ak.. Lmndan olduğunu, bu {'<ruı·en;riz te. 

Bız, harbt> gırınegı peşınen kabul .. • . . k l F 
· b' "h · h h 1 t' · · . gıı_l'yup hadısesı ·uıfü.,ıııt a rnnsız 

edtmışb 1ır zı ~yet vebru a eF 1 ı;ın 1 J, uizlinglerinin tee~<lirl~rini ııören 
e u unmaga mec uruz . .c.·race, 1 1, . lb' ı · · .,. ·l ı ·11 b" .. f 1• t' · · .\ nrnn ,ıı ın, tec .r erııı. ,u ırmı• o -

mı etçe utwl aa ıye ımazın c!lasını, b ·· h"d' · · 
b f'k · · · d' - · · ·· h • ıluklarını, u ıeırnyyup a ı•esını 

d
!' 

1
1 rek ıstınatdettır ıgıf~'ız gudn, a· ,liğerlerini t;ıkip edeceğini \'azmakta 

1se r·" arşıaın a ne ga ı., ne e za~ I 
f 

. 1 ı ır_ 
yı a" ı .. lnmıı o uruz. 

Yarın, hayır, hatta bugün, bu sa 1 x 
tırları yazıp okuduğumuz dakikalar .Rayihştağ toplantısında 
ve aaniyeler içinde harp alevlerinin 1 
sınırlarımıza dogru cehennemi dilin: 
uzatabileceğini, aklı basında bir mil. Hı'tlerı'n 50 .. yledı'g'"' 1· Jetin 1'htiyatkarlığı ile kabul eder.ele 1 
bunda hiç bir kayıp mevzuu hah ola- k 
maz. Namus ve ~eref müdafantı .için nutu 
• velevki ihtiyaten olsun- ihtiyar edil 
miş fedakarlıkları, gayret ve müca· - Baştarafı 3 üncü aah ifode -
deleleri bo;a gitmiş sayacak b'r mİl· 

ıki günde Sırp orduw teslim oldu. 
Jet değiliz, çok şükür!. I.ıirisa varma hareketiyle Yunani•tmı 
Şimdi, Türk kadının d.ı Prkek aı·ka · ;olu aÇıtdı. Bu hıu~ketleı· gösteri~·or 

daşı gibi yu•d müdafaasında vazife 
alması mevzuubahs olurkıf"n, bunun, ki, Alman n~keri ~çin mümkün oln11 -

::ın hiç bir şey yoktur. 
~~~i~ ;:r ~:zn~e~::z~~tu:~r:;;~~,-~ Çörcil bu müthiş hezimeti yal:ıı:lnr 

la gizlemeğe çalı;;ıyor. Eğer her han. 
şulduğunu görüyoruz. • 

g-j bir ~iyaset adamı Cörçilin u1~rarlıgı 
Hayır, yanlış anlaşılıyor: hezimetlere uğrnmı~ ol~aydı Ye her 
Bu yapılacak iş, vazifenin en kud-

si olanıdır. N a m u s ve vatan- hangi bir asker de ingiliz ortl~ı 0111ııın 
maruz kaldığı bu mnjilübiyetlere uj(

d athk borcudur. Bizim mı"llf"t anla- rusaydı -altı ay yerinde Kalam.azdı. 
yıtımtz, vatan toprağında saadet ve J•~akat Cörci1 o kadar yalana alı~1k
felaketleri müştereken taksim eden fır ki bİı hezimeti de bir zafor gibi 
b;r heyeti içtimaiyedir. Ne fazileti, gösterecektir. Fakat Çörçil ne derse 
ne hamiyet ve Iütufkarlıi(ı im·, o~· desin İngiltere nerede gözükürse 

Yanlış!. Her türlü içtimai. siyasi l 
1_ı:özük~ün biz orada onlanı denizi".! t ()_ 

haklarını a lmak, bütün İş bölümle - k .. 
. d k h k k .. ·eccgız. 

rın e yer tutma ve u u musava - B lk 1 d k' Al "ltef'k ·· k" ·ı· 1 k a an ar a ı man Vf" mu ı tının en mute amı ıne u aşma ~aa. · l 
d t .. 'd k l . 1 T" k k d ZllJ.'I'& ı 

e ını 1 .~a e mı' 0 an ur . a ını, Çörçil Balkanlarda zayiatınıızın 
vatan mudafaasında da bu nu:'1.0! vel-- b' .d - .. 1.. n .. 1 ... 
h ki k d' · t h ·ı tt'" · b' ı ·> ın O• ugunu soy uyor. u ır•ı •ınç 

a • arı? en •!•ne n mı e 1~ 1 ır lı!t· rak·amdu'. 1-Iakiknt şudur: 
vazı.~e ılP ka~.11 • karşıyadır.. . Zabit ve nefer olmak üzere l1iitün 

Turk er~egı':'.ın .. sı!,tındakı me»ılı - ı. ara ordu-u 1151 iilii, 3752 yaralı, 
yet Vf.' vazıf'e yuku~u .yalnız k~n~~ın- ;)'~5 karıı1 Yerdik. Düsman zariatına 
dan tutmakla mı ıktıfa t"decp"'z?. I! •!'ne~·· · · 
Hayır. bu yü!"ün !'ayla~.'.lm•n !~zım e Yugo:,ıavya 342.162 e~ir (Hm:nt. 
dır. ~eseleyı, daıma hoyle mutnlea w Alnıaıı ekalliyeti hari('). 
ctmege mecburuz. Yıınanj,;tnn 218 bin esiı•. 
SOVYETLERIN ŞiMAL FiLOSU . Yu1'.anlıların nıu]ıarelıede gii,ter-

rtıklerı kalıranıaııhga mukahıl. bu 
BAŞ KUMANDAN! :!18 bin c•.<iı· d~rlıal '<'tbe"t lmakıJ -

.\Ioskova, 5 (A.A.) - Amiral Jlô mı,tır. 
lııgilizleı· nefer \'e znbit olar:ı>: !l 

Rotko Sovyetlrr J,irli*i ~imal fil"·'" bin e;;'r bırnkınışlarclır. Ölii!erinin 
h:ıRkıım:ııırlaıılığ-ına t:ıvin olıııımııştur. nıiktaı 

1 
malum değilclil'. 

lstanbulda mahkun1iyet Bundan bıı~kn ii(tinam edilen "'"! 
J,t<lnhul, ~ ( Jlıısıısi nıuh:ılıirinıizd,, ~:menin miktan ~imdiye k<ıd:ır t '' • 

telefonla) - Otolıüs('ü il. Jlalili talı:ın. ıııt olunanrnını~tıı. . . . 
1 '\ln1 nn\"l haı·be '>l fll'ka ıle "ıı·tlı t·a kur:-;nnirl~ öldür1_1n polis B. 8alu·i .. ~ ~l · ~ - • • ,., c. • 

:>i'N-rı<inin . ..\j{ırteza mahkrmesinıl•k:j I· .ıkat ..\nı.,lralya ve Yenı 7('.'ln_nd'.~'. 
muhabm<'si, lıugün ııeticeJonınis, Ol! larn karşı haı:tıedc_n kuv\·c ımız ~ ·ı 
iki S<>ne hap.<c• mııhkümiyetine k'1rııı· 71rhlı _fırhı, hır dag fırk:ı'ı \'e hı·ı"m 
,·nilmi ·tir lııısusı bır tabıırumdıır.> 

~ · llitler hundan sonnn Afrikwb ih-
% rnz crlilen znferi anlalmı8 \·c tekrar 

Mısır hükunıeti bir be- Balkaıılııra avdet ederek: 

yanname neşretti 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
lnrını bildiren bir haber ııelmisge ıle 
henüz teyi·, edilmemi~tir. 

Hürriyet orduau: 
Sovyet radyosunu gö?>e .'.fa\·erayı 

Erdünde hürriyet ordu<u adı verilen 
yeni kuvvetler teşkil edilmi~tir. Bu 
kuvvetler. Irak ordusu ile kar•ıla•a
caktır. 

E.<ki Irak ba~vekili ııcneraJ Nuri 
Saidin id11esindeki bu kuvvetler, Ira. 
ka geçerek RaRid Ali hiikumetini de
vireceklerdlr. 

Petrol mıntakasında : 
Diğer bir habere gö~e Irak km· -

vetleri pelrol mıntakasma hİı!cim bu
lunmaktadırlar. Irak hükumeti, pet
rol i><lih~nli faali;-etini clurdnrmnş ve 
lkıyfnya mevcud te•isn!l:.ı, bnrıılnı·
la petrol akm:.ı"ını menetmisti•'. 

Kuclü,, 5 (A.A.) - )lı>ır lıasve -
\aleti tarafından dün ak~am Kalıir" 
'le neşredilen bir hey:ınnanıede Trıık 
ta rnkua gelen hadi<eler "e'ıcbir le 
ırak - Britan.ra nıün:ıselıalının hıitl 
bir şekil :.ıldıgından ve karşılıklı ate~ 
teaıi,inden dolıı)·ı :\Iıı;ır hükumeti -
nin, Irak hükfımeline bi:ı nw<a.i giin
clrrd;i,i \'e bunıı'11a )!ı.;ır • Irak kar. 
<leşm bafrlan "ebelıi;le Eritanya -
Irak arasında son hadiselere ~ebebi
yet ,·eren meselenin halli ile müna -
sebatın e<ki dostane hale ifrnğı sn -
mimiyetlc talep edildil(i bildirilmiş
tir. 

Yunan milleti dütmanlarının 
hürmetini kazanmııtır 

- Dalk:uı lınrbi bitmiştir. Miihim 
bir münakalat yolu olan Tuna, . her 
türlü snbolaja kar"' tahtı emniyclr 
nlınnu~tır. Alm~nların bu harpte Ci
han harbinde irtikap edilmi* hak•ız
lıkları düzeltmekten başka hiç hir 
araziye ait hiç bir talepleri yoktur. 
:\[acariotan Ve:t·ay muahecle8inin 
hak<ızlıklarını tamir i~in :ıdım ata • 
l.ıilir. Bulgari.,tanın ıımumt harp(<> 
maruz kaldığı haksızlıklar izale edi
lcce~tir. Hır ... ati~tan müstakil olmu~
tuı·. Ital.rnnlar burada hayat i aclclet
ıikleri :ıahalaııda i'tedikleri gibi ha
reket edeceklerdir. Bu harpl~ Yu • 
ıı:ınlıln r clil~manlarının bile hürmeti
ni kazanmışlardır_ 

Onların bu kahramanlıkları giiz ii
ııiinde tutulacaktır. $1:1plP.l'. !ngifü
ı~r tarafından harbe 'ürü klı:nerek 
l'-:..-ıl ,·alııız lııı~ına bırakılılığmı hu
ı;ün pek acı olarak nnl:ımı,tır. 

i\Iilletlt·ri harlıe sürükleyip, buıl'ı 
lıaşka milletleri kurlnrnıak için yap
tığ'ını iddia etn1ek tarihin gö!~lliğü ı•ıı 
büyük eclcp,iziik ve hak;ızlıktır. Bu 
zaferi Alman :tskc·rinin pek miikem. 
ını·ı olan te,Jihııt vr tc~hizatı temin 
rtmi~lir. Te.,lih~t vr techizalımız 
günden güne tekamül edecektir. 

lsıikbale ili mat ,.e imanla baktığı
ını temin ederim. Almanya ile mütte
fikleri iktısndi ve mune\•t bir ber:1 -
berlik içinde mühim bir ku\'\'Ct te~
kil cimckterlir. 

Pire konso1osurnuz ve 
memurları sıhatte 

Ankara, 5 (A.A.) - H:ıı·;dye Ve
kitletinden tebliğ edilmi~tir: 

Atiııa Büyük elçimizle Pire b:ıs kon. 
'olosumuz ve bütiin konsolosluk me
mur \'e aileleri efradiyle kamileıı sıh
hat \ r a fi.l'ct f{' bulundukları .~iman 
hüklımeli tamfından memleketimize 
lıildirilm i~t i r. 

ıngiliz tauuareıerı 
Geniş faaliyet gösterdi· 
ler. lrlancla bombalandı 
Londı-a, G (A A.) - Hava ııez:ıre

ı inin !eblii(i: 
Diin gece ingiliz tayyareleri tnra. 

fmılaıı Bre•t havuzlarına yapılan a-
1-.ın esna.•ında Almaıılarııı Şarnhörsl 
ve Gııayzcn:ı,· zırhlılarına cok yakın 
,·e emin i•abetler müşahede edildiği 
bildirilmektedir. Hücum, biiyük filo
lıırlu y:ıpılmış Ye büyük çapta bom -
balar atılmL~tır. 

Limnııın iki t~rafındaki havuzlar
da şiddetli ynngrnl:.ır eıkarılmıştır. 
Daha kiiçuk filolar, Roterdam, An • 
verg ve Lö Havr havuzlarını '"' or:.ı
ılnki gemileri bombalamıştır. 

Anveı·s yakininde 1500 tonluk bir 
ılüşman ia~e gemisine isabet k:ıvde
ıl ilmiştfr. Gündüz de düşmanıd biı' 
elen-iye gcmi~ine i<abet olmus ,.e ge-
mi batmıştır. · 
Başka tayyareler Sen Nazar ha • 

nızlarııın \'e Şerburg, Berguerin be 
tayyare meyd:ınlarına hiicıımlm· et
mistir. 

:'.l<orveç :ıçıklaııındn üç bin tonluk 
lıir diisman gemisi bombardım:ın edil 
miştir. Non·eç sahillerinde askeri he 
defler muvaffakıyetle ve sicldetle 
bombalanmıştır. 2 avcımız ü'"iinc 
dönmemişse ele pilotları kurtulmus
lıı r. · 

Kudils .. !; (A.A.) - Londrnd~ nes. 
ı·e.dı!.en bır tebliğe göı·e cumnı-tr~I 
gunu sona ı>ren hafta zaırfmda v -
nıpncla 22 ve orta .~arkta 19 düs . 
mnn tayynı·esi düşürülmüştür. Bunn 
~ukabil ingiliz hava kuvvetleri za _ 
yı<ıtı ~vrupad:ı 18, orta Harkta on t:ıy 
ı·aredır. 

2 Düşman tayyaresini ingiliz cleııiz 
ku\'Velleri diişiirmüşlerdir. 

Lonclra, 5 (A.A.) - Şimali Irlan
da ve ingiltere hükumetlerinin miiş
ter~k tebliğinde dün gece Belfa•t ü
wrınt> yapılan hava hücumunda in
<anca zayiatın evvelce zaıınedildiği 
k11dar yüksek olmadığı bildirilmek
tedir. Atılan büyük miktarda yangın 
,.e viiksek infilak bombalarının hu
susi. ticari Ye endüstri biııalıırııın 
rok hasar '':ıptığı ililve olunmakla -
<lır. 

Loııdra, 5 (A.A.) - ingiliz hava 
nezareti tebliği: 

Pazar - Pazartesi gecesi düşman 
tnyya.ı ele_ri, şimali Irlanda ve ingil. 
tc!·e uz~rınde şiddetli fıtaliyel göster 
"!ışlerdır. lngiltı>recle Meney snhille
rınde ve simali garbitle bu hücumlar 
Ol·ticc,inde bir çok rnngınlar çıkmış 
ve ha<nr olmuştur. Biı· miktar ölü ve 
n:rıdı vanlı~. Diğer IY.ızı dağınık ınııı 
tıı ka!~ra da bombalıır düşmüştür. 

7 duşman lan·aresi düşiir(l!mü~tiir. 
Malt:ıda: 
:\fa!ta. 5 (A.A.) - C'umarlesi ·!lk

st,n~ı 2 diişman tay.vnrc gurubu )!al-
1'1 uzerine siddetli ::ı.kınlar yapmışlar 
dır. Evlerle hükümet binalarında ba
zı ha~arh .. , olmuştur. 2 Dilsmaıı tay 
1 ~resı düsürülmüştilr. Biri de ha~ara 
ııgralılmıştu·. ~e iilii. ne ele \':ıralı 
\'arclıı· · 

Askeri Vaziyet 
-BAS TARAF! 1 NCI SAHIFEDE
d~!'· .. A Ll'.ıntik meydan muharebesinin 
butun ~ıddetirle devam ettiği bu sı
rada bu iki hnrp gemisinin Atlnntik. 
te. buluıı!"nsı, Amerikan yardımı i~in 
buyük bır tehlike teşkil edecekti. Jia • 
tırlardadır ki geçenlende kor;;nnlık 
.r~pan bir Alman cep kruvazörü bir 
h~cumcla on dört nakliye gemigini 
bırdcn batırmıştı. Tayyare hiicumla
rınclu _atı lan hüyiik çaptaki bombala. 
r .ı ragmen hala batmamaları belki 
bazılarınca hayretle ka,c;ıılanır. Fa -
kat bu gPmilcrin zırhları çok kalın
dır ve teçhizatı itibarivle bö\'lc bü
\'ii k harp gemilerinin,· harbi~ baş • 
langıeındaıı beri bombalarla b11lml
dıi(ı göriilmcm i~lir Bunlara toı·pi! 
atılma.'1 tukdiHintle hııtırı!ınal:ırı 
mümkün olalıiliı·,;e tle hunun iein li
manın ve sahanın torpil alacak tıw
yarelcrin hücumlarına müsait olr:ıa'•ı 
liızınıclır. :\I:ıamafih ingilizla, bom. 
lıalar atarak bu gemileri oldııkca h·a
"ara uğratmış ve onları Allantik har. 
binden ıdıkormağa, denize açılmnla. 
rına mani olmağa muvnffak olmuş
lardır. 

Son Dakika 

Şamda NOmauisler 
Irak Başvekili radyoda 

nutuk verdi 

Eski Kudüs Başnıüftüsü 
beyanname neşretti 

Beyrut, 5 (A.A.) - Ofi Ajansı 
bildirb·or: 

Irak hadi.Beleni, :\fanda altındaki 
memleketlerde muhabbet tezahürle
rine vesile olmuştur. Şamda Suriyeli 
üniver5ite talebesi kafileler halin~ 
Ir::ı.k konsoloRhanesi önüne giderek 
kral Faysaı ile Rıışit Ali G;ıyliini lı>
hine nümayişler yapmışlardır. 

Ayni tnlebe kafileleri, ingiliz kon 
ı;oloshancsi önüne giderek hasmane 
tezahüratta bulunmuş ve konsolosha
neyi taşa tutmuşl~rdın. Polis bir hii· 
dille.re sebebiyet vermehizin n•a;vişi 
iadeye muvaffak olmuştur. 

Deyrutla eski Amerikan ünivel":'i
tc•i müd:ıvimlerinden Iraklı ve Fi -
liotinli t~lebc, frak konsoloshanesi 
öniinde Iruk d~vnsı lehinde teznh!lr
lcrde bulunmuşlardır. Sslalıiyeti:ar 
makamlar, Suriye-Irak hududunun 
emniyetini muhafaza icin bazı ted-
biruer nlm~lardır. · 
Bağdad, 6 (A.A.J - Hiikfimet Je. 

hindeki tezahürler biiyllk bir inti -
zam i çiııde devam etmekte ve hUkfi
metc her tarnftıın s·Hlakat teminatı 
ırelmekt~dir. Fi!i•tin mültecileri, or
duya gönüllü y~zıhyorlar. Bağdad • 
da bulunnn 'ahık Kucllis 1.ıaş müftü
sü Hacı Hüseyin, Filistinlilere hlta • 
ben hiı· bey:ınname neşrederek bun
ları inı:ilitere aleyhindeki mücadele • 
!erine tekrar başlamağa dant P\ -
miştir. 

Baş,·ekil Raşid Ali Gcylilnj, radyo. 
da bir nutuk söyliyerek Irak halkın:ı 
mücadelenin ilk saatlerinde göster
diği vatanperverlikten doları tesek
kiir etmi~ ve ordu ile milleti 'tebciİ ey 
!emiştir. · 
Başvekil, hükumet ve milletin mem 

kketiıı müdafaasını temin ve şerefi. 
ni \'ik.lye gayesiyle ç-.ılı.ştıklarını ve 
muzaffer çıkm:.ık için icabeden bü -
tün fedakfırlıkl~rı ynpacnklnımı ilii
ve etmiştir. 

Yunan hükumeti 
G. Çolakoğlu ve beş ar

kadaşını ordudan 
tardetti 

Kudiis, 5 (Rndyo) - Hanyad11 Yu 
nan hiikunıııti tarafından neşr~dilen 
bir tebliğde A tinada Almanya ve İlal
ya ile işbi rliği yap:.ııı ve bir hiikOmet 
kuran generııl Çolııkoj{lu ile diğer beş 
general, ordudan t.~rdedildikleri bildi
rilmiştir. Yunan Bnsvekili Tsuderos, 
Epirdeki Yunan kll\;vetlerinin idare
sinin Yeni Zelanda kumandanına ve
rilme•i hakkındaki emri, bu kuman
danların dinleıni.v<'rek diişmanla nıılaş_ 
tıklarını haber vermiştir. 

Kuvvetli lngiliz filosu 
Cebelüttarıktan hareket 

etti · Mühim şah&iyet 
La Linea, 5 (A.A.) - Ofi Ajansı 

bildiıiyor: 
ingilizle:ııin Rinovn, Elizabet zırh

lıları ile Şefild, M oris ve diğer bazı 
krm·azörlerinin, muhtelif torpido ve 
muhripleri, Ark RoyaJ tayyare ge -
misi, mlitenddid denizaltı ve sarnıç 
gemileri bu sabah Cebeli.lttarık li -
manından hareket etmişlerdir. Ha • 
reket emnsında altı deniz tayyaresi 
clurmad11n denizi, boğazı ve civ:.ırı 
dolaşmı~tır. Askeri lim:ında bulunan 
Ai·go:; tayyar;ı gemisi ile ehemmiyet
li üç gemi kalmış, yine ayni ajnnsa 
göre, dün b!ltün gün dağ, liman ve 
körfez üzerinde İngiliz avcı ve bom
bardıman tayyareleri faaliyet gös -
tcrmişlerdir. Giin batarken harp ge. 
mileı•i, manevra için açılmışlardır. 
Tamir için limanda bulunan $efild 
kruvazörü mechul bir •emt. hareket 
<'tmiştil". · 

Öğleden sonra içinde mühim lıir 
. <ahsiyet bıılun'1n dört motör!U bfr 

10 milyon liralık 
ticaret anlaşması 

2 Alman ticaret grubu lstanbuls 
gelerek temaslara başladı , 

btanbul, 5 ('l'elefoııla) - HtikO- alakadarlnrla temaslal'::ı. başl:.ırtı1<'~ 
metimizle Almanya hükumeti nrııSJn dır. ııt 
ela imzalanan son on milyon !iralık Ayıncn ithalat tacirlerimiz ~e(111 • 
ticaret anlaşması hiikümleri dahilin. na mukabil Almanyadan sınn ı el''' 
de yapılacak müb:ıyeat için iki Al- mıılfıt getirtmeğe trşebbiis etnı 
mnn ticarrt ıımbu şehrimize gp!erek dirler. ________ , _____ _ 
Istanbuldan Anadoluys 

nakledilenler 
Mudanyaya 460 kişi yerine 

yalnız 27 kişi gitmiştir ·* 
lsLanbul, 5 (Telefonla) - Devlet k;şi yerine yalnız 27 kişi gitr~ril 

nakil vasıtaları ile pa.ıuısız olarak A- Buraya badema hususi vapur .a 
nadolııya gitmek istiyenlerin sevkin~ cdilmiyecektir. nlııfl 
devam edilmektedir. Karadenize de gidecek ola. 1ııVt Bugün :\1udanyaya evvelce hare - t ahsi~ edilen vapurlan tevhit edı · 
ket edecekleri tc~blt ed!lmiş olan 460 ıir. 

Samsun - Ankara ara
sında mühim bir koştJ 
15 Mayısta başlıyacak olan 
koşu 19 Mayısta bitecektir 

Ankara, 5 (A.A.) - Beden terbi- }fayıs stadyomundn bitecektlr. ,tJ· 
yesi genel direktörlüğti, 19 )fayıs bay. Samsundan itibaren bölgeJ~r ~~· 
ruıııı münasebetiyle Samsun _ Ankara kri bir Türk bayrağını E1*iı ~·ı· 
arasında bir bııyrak yarısı tertip et- '.\!illi Şefe Türk milletinin şert~ l 
miştir. bolü olarak taşıyacak, her :ıtle _:. 

Progranm göre yanş lzmirin işgal kilometre koşacaktır. Bayrak bO~. 
edildiği 15 mayıs tarihinde Samsıından elden ele 19 Mayısta stadyıU11d:1 
ba•lıync.~k ve 1!l mayısta Ankarada 19 loc..~sına varacaktır. 

içki yüzünden 
lstanbuld~ bir cinayet 

oldu 
İstanbul, G (Hususi muhabirimizden 

l~lefonla) - Yilksek kaldırımda otu
ran s;ıyy:ır tabakçı Levi, Kule dibinde 
meyhaneci Menahimi, kendisine rakı 
vermediğinden dolayı bıçakln 14 yerin
den ynrnlıımıştır. 

--- 00000---

ıngiliz gazeteleri 

Genç Yugoslıı~ 
Kralı 

Elmısri gazetesine bt' 
yanatta bulundıl ·ı 

sıır' . 
Kudüs, l 5 (Rııdyo) - Ortıı '.t' 

bir yerde bulunan Yugo.~lavyıının 
1 
ıl 

k ralı Piyer, Elmı.-ıri ga.zete.~ınc ;ı 
ynnntta bulıınmu~tur: ~r 

-- Bil tün kalbimle Birleşik ı\ P ):l 
ka mill<'tinl' Yı.ıgoslav ıııilletirıin e 
l:,;an;- teşekkürlerini bildlririın. JıP 

Ruzv!'ltin en milşk!ll anı.arda.,~ 
. rar<lımını hiç bir vnkit unutınıı'h~ 

Hitlerin nutkunu nasıl Kr:ıl, YugO.'!Ja,· sava~ındaıı bll -~u 
ı ek sözlerin<> şöyll' devanı cı..ıcııı 1

51~ karşıladı - J\.fllletinıin blitün efradı, ·ıı'rl 
Londrıı, 5 (A.A.) _ Röyter ajansı- Hırvat ve Slovenler, Amerika~Jiı~' 

mn diplomatik muharriri bildiriyor: mındnn memnun ve m!lteşekkı -1-! 
B. IIitlerin Rayiştağdaki nutkunda . Yugo~lnvya, Y:ıJnız ke_ndi. h~~~ti / 

Çörçil aleyhinde sarf ettiği sözler, Çör- nı m\l.dııf~n değı.l, k~nclı h~;r;} ıııi:~ 
çilin nutkıındn kendisine ait sarf edilen dem?~rnsı prensıp!e~ı ve dıgc !lcft; 
kelimi!lerin µek dokunduğunu meyda- J,•r. ıçın ~rp ~~ıştır. Amer ıııilil11 
nn koymaktadır. Brıtany:ı ıle bırlı~t;ı Yugosl.av •anı~ 

Nutukta Balknnlarcl::ı. Almanların de çalışacak ve hur milletl;ırın ~tit· /.' 
topr:ık arzuları olmadığına dnir temi- şındn !"ilc:ıcl~lcye devam. cclcee iJiı 1 

natı, hayret uyandırmıştır. Romanya !ahın .ınnyetı ve yar~ımıyle l~ııırı~ 
ve Bulgaristanın vaziyeti, Alman silr!l- Alll{'rı~alı.ların znferı knzn.nnc:uııc>-;19 
teri tarafından ezilen Yugoslav= ve kaııantım vardır. Bu zafeı:, Y . 

' ,_ · t·kl·ı· · d · d ·•·· ktır· Yunanistan bu teminatı dilşilnenleı'C rnnın ıs ı u ını e ın <' "'-""'e 
\'akitlerini kaybettirir. Hitlerin, haki- iki anlaşma ı1 
ki maksndlarını gizlemek için bu şe- . k oıl~ P 1 
kilde teminattan b:ıhsetmesi muL1dı. ~udüs, .5 (Ra~JO) -To Y. 0~l 
dır. ~·ecl ıl en bır te~lıg.d~ ?"~rın ::S:ı i> 

İ talyanların ce~aretleri hakkında ıle Frans!z Hınd~çınıs:. a~asirilııt!'i>I 
söylediği sözlerin, lt:ı!yada memnuni- a~laşma ımza e~ı_l~ce.gı bı!d di~' 
vetle karşılanacağı tabiidir. ;\!anma- ü: B~nlardan ~ırı'lı tıearet, ır· 
fih Aclriyatikte ve Rnlkanlarda istedik- gumrilk ve tedıye nnlaşmasıd v 
ı~.riııi el~le ı>d~m9·eıı İ!al)'(lnlar icin bıı A N A O Q L 
sozler bır tavızdır. 

---000>---

Büyük millet meclisinde 
nıüzakereler 

........... 
Sahibi ve Başmuharriri ,ı 

HAYDAR R0ŞT0 OJ<:1't: 
--::-tavyarc ('cbelültarıka gelmi.~lir. 

Mensucat fiatlerinde yüz. Ankara, 5 (A.A.) - Büyük .Millet 
)feclisi bugün Dr. :\Iazhar ~rmenin 

de 15 tenzilat gÖTÜlüyor reisliğinde toplanarak Milli piyango-

Umumi Neşriyat )1'.Udil~a.fl 
HAMDI NOZHET ÇAN.,...· 

! ta T 1 f 1 
mm l!l39 yılına ait pliinçosu hnkkmcln. 

s nbul. 5 ( '-'. e ona) - Son gün- ki divanı mulıa~ebat mazbatasına ve 
ler~l~ memueat fı~1tlı>rı, İktı5:ıd Vekil- ~[aliye \'ekilinin bu husustaki izaha
lctınııı aldığı lt:dlıırler •:..vesinde yüzde tına ıttıla peyda evlemişlir 
~n b'.ş n;sbı·linde ııcuzlamıstır: \:(' fi: Bundan sonra ·Türki~·e ·_ Almanya 
• tlerın dııh:ı da tırnzlnmn.;ı ıhtımalı arasındaki ticari m!ibndelelere dair 
vardır. hususi ıınln~ma ve tediye anlaşmasın

Bükreş elçimiz da mevzuubahs bazı hükümlerin tav
z;hine :ıit notalarla Türkiye - Yunn-1 

ı ·.fan arasıııdaki klering anlasması-
'lln tasvip \'e tcmdidine ait kanun Ja- 1 
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Ah y ıllıiı J 4()0 one: 6Ayhfıııoo ..... Yabancı memleketlere 27 1 

ldar.,hane ,J;:,~;B:;ıer ~· 

CONDELIK T AKVIM 

1360 Rebiülahir 8 Romanyaya hareket et
mek üzeredir yihalarmın birinci milzııkerelerini yap- E'VK.4 T ,<;. O· 

ı9.o 
zo,s 

mıştır. Müt;ınkibcn vilayetler ~daresi s. D. 
lslaııbul, ;; (Telefonla) - Bur:ıda kanununun bazı m:ıddel<'rinin tadili S b b 4 52 Akşam 

"ılunan Bükres elçimiz B. Hamdullah hakkındaki mazbataları m!lzakerc ey- a a : ' 
Suphi Taıırıöver bir iki güne kad:.ır !emiştir. ile :12,11 Yat.& 
Romanradaki \'nzifesi hasırın hnrek<'t Meclis, c3rşamhn gilnii toplanacak- ikindi ;16,04 lıasak 
eılı-ce kli r. tır. · · ı •;;;;:;::,..:.:.;;,:.;;..:,._.;;;;;.;;;.;..----
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